
AJUNTAMENT D’OLIVA
Acta núm. 16/2015

SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA  I  URGENT  DEL  PLE  DE  L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 12 DE NOVEMBRE DE 2015.

HORA DE COMENÇAMENT: 19.00 HORES
HORA D’ACABAMENT: 21.15 HORES
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL
CONVOCATÒRIA: PRIMERA

ASSISTENTS
Sr. ALCALDE:
DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ

Srs. REGIDORS:
VICENTE PARRA SALORT
ALEJANDRA TOMÁS DOMENECH
VICENTE MORERA ROMAGUERA
SALVADOR LLOPIS IBIZA
HILARIO ROBLES SERRANO
ROSA POUS MARÍ

VICENT CANET LLIDÓ
IMMA IBIZA COTS
ROSANNA MIÑANA MORELL
ENRIC ESCRIVÁ COTS

CARLOS MENGUAL MANZANARES
ANA MARIA MORELL GÓMEZ
ROSA MARIA SORIA ESCRIVÁ

BLAI PEIRÓ SANCHIS
YOLANDA PASTOR BOLO
JOSÉ GABRIEL OLTRA MESTRE
MIREIA FRANCESCA MORERA ALEMANY

ALEJANDRO SALORT RUBIO

JOSÉ SALAZAR CUADRADO

SRA. SECRETÀRIA:
ANA MORENO RODILLA

SRA. INTERVENTORA:
MARTA MILVAQUES CUCART

A la ciutat d’Oliva, sent el dia, hora 

i  al  lloc  indicat  a  l’encapçalament, 

es reuneixen sota la presidència que 

també  consta,  els  membres  de  la 

corporació  expressats  al  marge,  a 

l’objecte  de  realitzar  la  sessió  del 

Ple de l’Ajuntament, amb el caràcter 

i  convocatòria  que  també  consten; 

actua  com  a  fedatari  públic  la 

secretària general de l’ajuntament.

El Ple es constitueix vàlidament, per 

complir  el  terç  legal  dels  seus 

membres, i assisteix el president i la 

secretària.

ABSENT EXCUSAT:
ALFONSO FORRAT ESTÉVEZ

La  Presidència  declara  oberta  la 

sessió,  que es  desenvolupa d’acord 

amb el següent Ordre del Dia: 
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AJUNTAMENT D’OLIVA

PRIMER.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA URGENT.

El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 11 vots a favor (5 vots del Grup Compromís 
per Oliva, 4 vots del Grup Projecte-Ciutadans d'Oliva, 1 vot del Grup Esquerra Unida 
del País Valencià i 1 vot del Grup Municipal Gent d'Oliva),  i 9 vots en contra (6 del 
grup  PP,  i  3  del  Grup  Socialista  Municipal  d’Oliva) acorda  ratificar  el  Decret  de 
convocatòria extraordinària i urgent.

PART I.- PART RESOLUTIVA, ESTUDI, INFORME O CONSULTA

SEGON.- DICTAMEN CI EXTAORDINARIA I URGENT D’HISENDA I BÉNS 
MUNICIPALS SOBRE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DE 
L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, de 
data 10 de novembre de 2015, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DE L’IMPOST 
SOBRE BÉNS IMMOBLES

Realitzada la tramitació pertinent, i en compliment del que disposa el Reial Decret Legislatiu  
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes  
Locals.

Este Tinent d'Alcalde considera que es compleixen els requisits necessaris continguts en les 
normes legals citades anteriorment.

La Comisió d’Hìsenda, amb el vot favorable de D. Vicent Canet Llidó (representant de Bloc-
Compromís, 5 vots), Dª. Yolanda Pastor Bolo (representant de Projecte Ciutadans d’Oliva, 4 
vots),  D. José Salazar Cuadrado(representant de Gent d’Oliva, 1 vot),  i  D. Alejandro Salort  
Rubio (representant d’Esquerra Unida País Valencià, 1 vot) i el vot en contra de D. Vicente 
Parra Salort (representant del PP, 6 vots) i de Dª Ana Mª Morell Gómez (representant del PSOE,  
4 vots) es DICTAMINA FAVORABLEMENT la següent

PROPOSTA D’ACORD

Primer.-  Aprovar  la  modificació  de  l'Ordenança  fiscal  reguladora  de  l’Impost  sobre  Béns 
Immobles amb la redacció que s'arreplega com a Annex.

Segon.-  Donar  a  l'expedient  la  tramitació  i  publicitat  preceptiva,  per  mitjà  d'exposició  del 
mateix en el tauler d'anuncis d'este Ajuntament i en el Butlletí Oficial de lo Provincia, per un 
termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les 
reclamacions que estimen oportunes.
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AJUNTAMENT D’OLIVA

Tercer.-  Considerar, en el cas que no es presentaren reclamacions a l'expedient en el termini  
anteriorment  indicat,  que  l'Acord  és  definitiu,  basant-se  en  l'article  17.3  del  Reial  Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de marc, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals.

Quart.- Facultar al Sr. Tinent d'Alcalde delegat d'Hisenda per a subscriure els documents 
relacionats amb este assumpte.

Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles

SUMARI
Art. 1. Disposicions generals
Art. 2. Fet imposable
Art. 3. Subjectes passius
Art. 4. Exempcions
Art. 5. Base Imposable
Art. 6. Base Liquidable
Art. 7. Valoració i reducció en els immobles rústics
Art. 8. Tipus de gravamen i quota
Art. 9. Bonificacions
Art. 10. Entrada en vigor

Art. 1. Disposicions generals
1. D'acord amb allò que preveu l'article 59 en relació amb l'art.15.2, tots dos del Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de 
març, i normes complementàries, s'estableix com a tribut directe de caràcter real l'impost sobre 
béns immobles, regulat pels articles 60 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004 esmentat.

2. A més, caldrà atenir-se a allò que estableixen les disposicions concordants o complementàries 
dictades per tal de desplegar la normativa assenyalada.

Art. 2. Fet imposable
1.  Constitueix  el  fet  imposable  de l'impost,  la  titularitat  dels  drets  següents  sobre  els  béns 
immobles rústics i urbans i sobre els immobles de característiques especials:

a) D'una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis públics 
que es troben afectes.
b) D'un dret real de superfície.
c) D'un dret real d'usdefruit.
d) Del dret de propietat.

2. La realització del fet imposable que corresponga d'entre els definits en l'apartat anterior per 
l'ordre en ell establit, determinarà la no subjecció de l'immoble a les restants modalitats que hi 
estiguen previstes.

3.  Als  efectes  d'aquest  impost  tindran  la  consideració  de  béns  immobles  urbans  i  de  béns 
immobles de característiques especials els definits com a tals en les normes reguladores del 
Cadastre Immobiliari.

Pàgina: 3



AJUNTAMENT D’OLIVA
4. En el cas que un mateix immoble es trobe localitzat en distints termes municipals, s'entendrà, 
a  efectes  d'aquest  impost,  que  pertany a  cadascun d'ells  per  la  superfície  que  ocupe  en  el 
respectiu terme municipal.

5. No estan subjectes a l'impost:
a)  Les  carreteres,  els  camins,  les  altres  vies  terrestres  i  els  béns  del  domini  públic 
marítim, terrestre i hidràulic, sempre que siguen d'aprofitament públic i gratuït.
b) Els béns següents propietat dels municipis en què estiguen enclavats:
 - Els de domini públic afectes a ús públic.
 -  Els  de  domini  públic  afectes  a  un  servei  públic  gestionat  directament  per 
l'Ajuntament,  excepte  quan  es  tracte  d'immobles  cedits  a  tercers  per  mitjà  de 
contraprestació.
 -  Els  béns  patrimonials,  exceptuats  igualment  els  cedits  a  tercers  per  mitjà  de 
contraprestació.

Art. 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones naturals i jurídiques i les entitats a  
què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que 
tinguen la titularitat del dret que, en cada cas, siga constitutiu del fet imposable d'aquest impost.
En  el  supòsit  de  concurrència  de  diversos  concessionaris  sobre  un  mateix  immoble  de 
característiques especials, serà substitut del contribuent el que haja de satisfer el major cànon.

2. El que disposa l'apartat anterior serà d'aplicació sense perjuí de la facultat del subjecte passiu  
de repercutir la càrrega tributària suportada conforme a les normes de dret comú. L'Ajuntament 
repercutirà la totalitat  de la quota liquida de l'impost  en els  que,  no reunint  la condició de 
subjectes passius de l'impost, facen ús per mitjà de contraprestació dels seus béns demanials o  
patrimonials.
Així mateix, el substitut del contribuent podrà repercutir sobre els altres concessionaris la part  
de la quota líquida que els corresponga en proporció als cànons que hagen de satisfer cada un.

3. Responen solidàriament de la quota d'aquest impost, i en proporció a les seues respectives  
participacions, els coparticipants o cotitulars de les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la 
Llei  58/2003,  de  17  de  desembre,  General  Tributària,  si  figuren  inscrits  com a  tals  en  el  
Cadastre Immobiliari. Si no hi figuren inscrits, la responsabilitat s'exigirà per parts iguals en tot  
cas. 

Art. 4. Exempcions
Les exempcions són les que es recullen a l’article 62 del Text Refós de la Llei Reguladora de les  
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
1. Estaran exempts els immobles següents:

a)  Els que siguen propietat  de l'estat,  de les comunitats  autònomes  o de les entitats 
locals que estiguen directament afectes a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i  
penitenciaris, així com els de l'estat afectes a la defensa nacional.
b) Els béns comunals i les muntanyes veïnals en mà comuna.
c) Els de l'església catòlica, en els termes previstos en l'acord entre l'estat espanyol i la 
santa seu sobre assumptes econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les associacions 
confessionals  no  catòliques  legalment  reconegudes,  en  els  termes  establits  en  els 
respectius acords de cooperació subscrits  en virtut  del que disposa l'article 16 de la  
Constitució.
d) Els de la Creu Roja espanyola.
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e) Els immobles a què siga d'aplicació l'exempció en virtut de convenis internacionals 
en vigor i, a condició de reciprocitat,  els dels governs estrangers destinats a la seua 
representació diplomàtica, consular, o als seus organismes oficials.
f)  La  superfície  de  les  muntanyes  poblades  amb  espècies  de  creixement  lent  
reglamentàriament determinades, el principal aprofitament de la qual siga la fusta o el  
suro, sempre que la densitat de l'arbratge siga la pròpia o normal de l'espècie que es  
tracte.
g)  Els  terrenys  ocupats  per  les  línies  de  ferrocarrils  i  els  edificis  enclavats  en  els  
mateixos terrenys, que estiguen dedicats a estacions, magatzems o qualsevol altre servei  
indispensable per a l'explotació d’aquestes línies. No estaran exempts per consegüent, 
els establiments d'hostaleria, espectacles, comercials i d'esplai,  les cases destinades a 
vivendes dels empleats, les oficines de la direcció ni les instal·lacions de fàbriques.
h) Els centres sanitaris de titularitat pública, sempre que aquests estiguen directament 
afectes al compliment dels fins específics dels referits centres.

2. Així mateix, prèvia sol·licitud, estaran exempts:
a)  Els  béns que es destinen a  l'ensenyança  per centres docents acollits,  totalment  o  
parcialment, al règim de concert educatiu, quant a la superfície afectada a l'ensenyança 
concertada. Aquesta exempció haurà de ser compensada per l'administració competent.
b)  Els  declarats  expressament  i  individualitzadament  monument  o  jardí  històric 
d’interès cultural, per mitjà de Reial Decret, en la forma establida per l'article 9 de la 
Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, i inscrits en el Registre 
General, a què es refereix l’article 12 com a integrants del Patrimoni Històric Espanyol, 
així  com els  compresos  en  les  disposicions  addicionals  primera,  segona  i  cinquena 
d’aquesta Llei.
Aquesta exempció no abastarà a qualssevol  classes de béns urbans,  ubicats dins del 
perímetre delimitatiu de les zones arqueològiques i llocs i conjunts històrics, globalment 
integrats en ells, sinó exclusivament als que reunisquen les condicions següents:

- En les zones arqueològiques, els inclosos com a objecte d'especial protecció en 
l'instrument de planejament urbanístic a què es refereix l'article 20 de la Llei 
16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol.
-  En llocs  o conjunts  històrics,  els  que compten  amb una antiguitat  igual  o 
superior a cinquanta anys i estiguen inclosos en el catàleg previst en el Reial  
Decret  2159/1978,  de  23  de  juny,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  de 
Planejament per al Desenrotllament i aplicació de la Llei sobre Règim del Sòl i  
Ordenació Urbana, com a objecte de protecció integral en els termes previstos 
en l'article 21 de la Llei 16/1985, de 25 de juny.

L’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data 
de sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. Això no obstant, quan el benefici fiscal se 
sol·licite abans que la liquidació siga ferma, serà concedit si en la data de meritació del 
tribut concorrien els requisits exigits per al seu gaudiment.
c)  Les  superfícies  de  les  muntanyes  en  què  es  realitzen  repoblacions  forestals  o 
regeneració  de  masses  arborades  subjectes  a  projectes  d'ordenació  o  plans  tècnics 
aprovats per l'administració forestal. Aquesta exempció tindrà una duració de quinze 
anys, comptats a partir del període impositiu següent a aquell en què se’n realitze la 
sol·licitud.

3. D'acord amb el que preveu l'article 62.4 del TRLHL, en raó de criteris d'eficiència i economia 
en la gestió recaptatòria de l'impost, estaran exempts els immobles rústics i urbans la quota  
líquida  dels  quals  no  supere  la  quantia  de  6  euros,  a  l'efecte  de  la  qual  es  prendrà  en 
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consideració, per als rústics, la quota agrupada que resulte del que preveu l'apartat 2 de l'article  
77 de l'assenyalada Llei.

Art. 5. Base Imposable
La base imposable d'aquest impost estarà constituïda pel valor cadastral dels béns immobles,  
que es determinarà,  notificarà i  serà susceptible d'impugnació conforme al  que disposen les  
normes reguladores del Cadastre Immobiliari.

Art. 6. Base Liquidable
La base liquidable d'aquest impost serà el resultat de practicar en la imposable, la reducció a què  
fan referència els articles 67, 68 i 69 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes  
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.

Art. 7. Valoració i reducció en els immobles rústics
Als immobles rústics valorats conforme al que disposa l'apartat 1 de la disposició transitòria 1a 
del Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004 
de 5 de març,  s'aplicarà  la reducció anteriorment  esmentada d'acord amb el  que disposa la  
referida disposició transitòria.
Als efectes de determinar la base liquidable en béns rústics , el coeficient a què es refereix la  
disposició transitòria tretzena del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,  
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, queda fixat en el 1,00.

Art. 8. Tipus de gravamen i quota
1. De conformitat amb el que estableix l'article 72 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, el tipus de gravamen serà:

a) En el cas que es tracte de béns de naturalesa urbana: 0,85 per cent.
b) En el cas que es tracte de béns de naturalesa rústica: 0,85 per cent.
c) En el cas que es tracte d’immobles de característiques especials:
 - Autopistes, carreteres i túnels de peatge: 1,3 per cent.
 - Resta de categories de béns immobles de característiques especials: 0,95 per cent.

2. La quota íntegra d'aquest impost  serà el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de  
gravamen a què es refereix el paràgraf anterior.

3. La quota líquida s'obtindrà minorant la quota íntegra en l'import de les bonificacions previstes  
en les lleis i en aquesta ordenança.

Art. 9. Bonificacions
1. Bonificació a les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària.
Tindran dret a una bonificació del  70% en la quota íntegra de l'impost, sempre que així ho 
sol·liciten els 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  
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 l'acabament d’aquestes, sempre que durant  
aquest temps es realitzen obres d'urbanització o construcció efectives, i sense que, en cap cas,  
puga excedir de tres períodes impositius.
Per a gaudir de la bonificació establida en l'apartat anterior, els interessats hauran de complir els 
requisits següents:
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a) Acreditació de la data d'inici de les obres d'urbanització o construcció que es tracte, la 
qual cosa es farà per mitjà de certificat del tècnic director competent, visat pel col·legi  
professional.
b)  Acreditació  que  l'empresa  es  dedica  a  l'activitat  d'urbanització,  construcció  i 
promoció immobiliària, la qual cosa es farà per mitjà de la presentació dels estatuts de 
la societat.
c) Acreditació que l'immoble objecte de la bonificació no forma part de l'immobilitzat, 
la qual cosa es farà per mitjà de certificat de l'administrador de la societat.
d)  Comunicació  de  les  referències  cadastrals  dels  immobles  sobre  els  quals  van  a 
realitzar-se les obres.

2.Bonificació a les vivendes de protecció oficial.
a)  Tindran dret  a  una bonificació del  50% en la  quota  íntegra  de l'Impost,  durant  els  tres 
períodes impositius següents al de l'atorgament de la qualificació definitiva, les vivendes de 
protecció  oficial  i  les  que  resulten  equiparables  a  aquestes  conforme  a  la  normativa  de  la 
Comunitat  Valenciana.  La  bonificació  es  concedirà  a  petició  de  l'interessat,  la  qual  podrà 
efectuar-se en qualsevol moment anterior a l'acabament dels tres períodes impositius de duració 
d’aquesta i produirà efectes, si és procedent, des del període impositiu següent a aquell en què 
se sol·licite.
Aquesta bonificació no és acumulable amb l’establerta a l’apartat 1 d’aquest mateix article.
b) L’Ajuntament, en virtut d’allò que preveu l’article 73.2 del TRLHL, estableix l’ampliació del  
termini  per  a  poder  gaudir  de  la  bonificació  prevista  en  la  llei  relativa  a  les  vivendes  de 
protecció  oficial  (així  com  les  equiparables  d’acord  amb  la  normativa  de  la  Comunitat 
Valenciana) durant un termini de tres anys, en els següents termes: 

- Primer any , una bonificació del 50%
- Segon any, una bonificació del 40%
- Tercer any, una bonificació del 30%

Per a poder gaudir d’aquesta bonificació, el subjecte passiu haurà de sol·licitar-la en qualsevol 
moment anterior a la terminació dels tres períodes impositius de duració d’aquesta bonificació i  
produirà efectes, si és el cas, des del període següent a aquell en què se sol·licite.

3. Bonificació a les cooperatives agràries.
Tindran dret a una bonificació del  95% de la quota íntegra i, si és procedent, del recàrrec de 
l'impost a què es refereix l'article 153 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals,  aprovat  pel  Reial  Decret  Legislatiu  2/2004  de  5  de  març,  els  béns  rústics  de  les 
cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra, en els termes establits en la Llei  
20/1990, de 19 de desembre, Llei sobre Règim Fiscal de les Cooperatives.

4. Bonificació a les famílies nombroses.
Sempre que el valor cadastral de l’immoble no supere els 180.000 euros, tindran dret a una  
bonificació de la quota íntegra de l'impost corresponent a la seua vivenda habitual, els subjectes 
passius  que  tinguen la  condició  de  titulars  de  famílies  nombroses,  en  la  data  de  meritació 
corresponent al període impositiu d'aplicació.
A  aquest  efecte  s’entendrà  per  vivenda  habitual  aquella  unitat  d’ús  residencial  destinada 
exclusivament a satisfer la necessitat permanent de vivenda del subjecte passiu i la seua família,  
en la qual hauran de figurar empadronats tots els membres de la família nombrosa en la data de 
meritació de l’impost.
La quantia d’aquesta bonificació dependrà:

- De l’existència d’un o més membres amb un grau de discapacitat superior al 33%.
- Del fet que la suma dels ingressos anuals totals dels membres integrants de la família  
nombrosa, dividits entre el nombre de membres d’aquesta, no superen els següents llindars 
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en relació amb l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) anual  de 14 
pagues que es publique cada any a través de la Llei de Pressupostos de l’Estat:

TRAM D’INGRESSOS
(Ingressos unitat familiar / 

nombre de membres)

Tipus de família nombrosa
Supòsit 
general

Amb un, o més membres, amb 
discapacitat superior al 33%

200% de l’IPREM 10%
130% de l’IPREM 30%
100% de l’IPREM 40% 50%
70% de l’IPREM 70% 80%
40% de l’IPREM 80% 90%

Documentació a aportar:
-  Autorització  per  tal  que  l’Ajuntament  d’Oliva  obtinga  de  l'Agència  Estatal 
d'Administració Tributària les dades necessàries per a determinar els rendiments íntegres 
percebuts per la unitat familiar.
- Acreditació de la minusvalidesa emés per l'òrgan competent,
-  Certificació  de  rendes  dels  membres  minusvàlid/s  de  la  unitat  familiar,  expedit  per 
l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

La bonificació haurà de sol·licitar-se abans de la finalització de l’any en què haja de tindre  
efecte i sols es podrà aplicar a una vivenda per cada títol de família nombrosa.

5. Bonificació per aprofitament de l'energia solar.
Tindran dret a una bonificació del 50% en la quota íntegra de l'impost durant els tres períodes 
següents al de la instal·lació els immobles que, sense estar obligats per la legislació aplicable,  
hagen instal·lat  sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent  del sol  
(energia solar).
Per  tindre  dret  a  esta  bonificació serà  necessari  que els  sistemes  d'aprofitament  elèctric  de 
l'energia solar acomodats en la vivenda disposen d'una potència mínima instal·lada de 5KW.
La bonificació es concedirà a petició de l’interessat, que podrà formular-la en qualsevol moment  
anterior a la terminació dels tres períodes impositius d’aquella i produirà efectes, si és el cas, 
des del període impositiu següent a aquell en què se sol·licite, acreditant el certificat final i  
d’especificacions  tècniques  de  la  instal·lació  per  a  l’aprofitament  d’energia  solar  tèrmica  o 
elèctrica.
No procedirà  la  bonificació quan la  instal·lació dels  sistemes  per  a  l’aprofitament  tèrmic  o 
elèctric de l’energia provinent del sol siguen obligatòries d’acord amb la normativa específica 
en la matèria.

6. El Departament de Gestió Tributària comprovarà d'ofici que el subjecte passiu no és deutor 
de la Hisenda Municipal en la data de presentació de les sol·licituds. En cas d’haver deutes  
pendents en període executiu no procedirà la concessió d’aquestos beneficis fiscals.

7. Els beneficis fiscals regulats en aquesta ordenança són incompatibles entre si, de forma que 
sobre una mateixa liquidació sols podrà aplicar-se’n un d’ells.

8. Totes aquestes bonificacions seran aprovades per resolució d'alcaldia, una vegada comprovats 
el compliment de tots els requisits.
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Art. 10. Entrada en vigor
La  present  Ordenança  començarà  a  aplicar-se  en  l'exercici  de  2015,  i  seguirà  en  vigor  en  
exercicis successius en tant no s'acorde la seua modificació o derogació.”

Es dóna compte de la presentació d’una esmena pel Grup Socialista Municipal d’Oliva, 
la qual compte tres apartats, i queda redactada de la forma que tot seguit s’indica:

“1- ESMENA DE SUBSTITUCIÓ:
 Substituir l’article 8. Tipus de gravamen i quota, apartat a) i b) de la proposta presentada:
 a) En el cas que es tracte de béns de naturalesa urbana : 0.85 per cent.

b) En el cas que es tracte de béns de naturalesa rústica : 0.85 per cent.
Per la nova redacció:

a) En el cas que es tracte de béns de naturalesa urbana : 0.81 per cent.
b) En el cas que es tracte de béns de naturalesa rústica : 0.55 per cent.

Aquesta  esmena  ve justificada perquè considerem injustificat  i  injustos  aquestos  nous tipus 
impositius que apareixen en la proposta, ja que tenen un efecte directe sobre les butxaques dels  
ciutadans, amb un increment total al voltant de 780.000 euros en un sols any. El que suposarà 
un increment directe del rebuts per al 2016, de quasi el 7% en urbana i per aquells que tenen 
parcel·les agrícoles patiran un increment d’un 55% .

La nova proposta amb l’esmena incorporada aconsegueix compensar pràcticament l’efecte de la 
revisió cadastral, mantenint els rebuts per al 2016 en quantitats semblants al del 2015.

2- ESMENA D’ADHESIÓ:
Adherir en el Art.8 un nou punt:
“4. L’Ajuntament estableix un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost,  per aquells 
immobles d’ús residencial, que es troben desocupats amb caràcter permanent, amb l’objectiu de 
potenciar l’ocupació d’aquestos, així poder evitar l’estat d’abandonament d’alguns immobles 
actuals que estan produint un perjudici i un deteriorament de l’entorn i dels barris.”

Aquest nou punt, que ja es contemplava en l’ordenança que està en vigor, es va introduir amb 
l’objectiu de poder aplicar el recàrrec a les Entitats bancàries que son propietaris d’un gran  
nombre de vivendes en la ciutat i aquestes es troben desocupades i abandonades., deteriorant  
greument l’entorn, i el més important és aconseguir que amb aquesta mesura es puga impulsar 
el mercat de lloguers socials.

Aquesta esmena ha sigut consensuada amb la mateixa PAH de la Safor, que consideren que la 
seua eliminació en la ordenança 2016, un pas enrere en la reivindicació dels lloguers socials en  
les vivendes de les entitats bancàries.

3- ESMENA DE SUPRESSIÓ:
Suprimir de l’Article 9.Bonificacions, l’apartat 6, el corresponent a:

6. El Departament de Gestió Tributària comprovarà d’ofici que el subjecte passiu no és 
deutor de la Hisenda Municipal en la data de presentació de les sol·licituds. En cas 
d’haver deutes pendents en període executiu no procedirà a la concessió d’aquestos 
beneficis fiscals.”
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Obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen:

 Sra. Morell Gómez: “Primer m’hauria agradat haver portat les esmenes amb 
anterioritat, a la Comissió d’Hisenda, però ja li ho vaig dir al regidor d’Hisenda i al 
president de la comissió, que s’havia convocat amb massa premura i amb massa poc 
temps, perquè recorde que el mateix divendres a les dos i mitja ens van donar la 
documentació, i la comissió va ser dimarts a les nou del matí; per aqueix motiu no 
han pogut estar les esmenes abans, ni presentar-se abans. Per tant entenc que s’han 
de llegir i s’han de tractar, però intentaré explicar-les amb la major facilitat possible 
perquè  les  entenguem.  Són  tres  esmenes  que  es  presenten  a  la  modificació  de 
l’ordenança  fiscal  per  a  l’exercici  2016.  Hi  ha  una  esmena  de  substitució,  una 
esmena d’addició i una esmena de supressió. Respecte a l’esmena de substitució és 
del tipus impositiu, en l’article núm. 8, el tipus de gravàmen en l’apartat a i b es fixa 
com a tipus impositiu de naturalesa urbana el 0.85, i en béns de naturalesa rústica el 
0.85. Vull recordar que l’ordenança actual fixa els tipus impositius en el 0.86, i en el 
0.55 per a la rústica. La nova redacció passaria a un 0.81 la urbana, i mantindre a 
0.55 la rústica. Tot això ve justificat perquè considerem injust i desorbitat els nous 
tipus impositius que ha fixat el nou govern amb aquesta proposta que hui es presenta 
al  Ple.  Em centraré  primer  en els  béns de naturalesa  urbana;  mantindre  el  tipus 
impositiu  en  el  0.85  no  arriba  a  compensar  pràcticament  res  el  10% del  valor 
cadastral que s’incorpora en l’exercici 2015, i suportaran els ciutadans d’Oliva un 
increment directe sobre els seus rebuts d’un set per cent. Respecte a l’IBI rústica 
encara és més dolent, perquè ha sigut una pujada del 0.55% al 0.85%, la qual cosa 
suposarà  un  increment  en  els  rebuts,  d’aquelles  persones  que  tenen  parcel·les 
agrícoles, d’un cinquanta-cinc per cent. Ja ho vaig dir, i vaig demanar al si de la 
Comissió d’Hisenda, que aquestos increments no estan justificats. Vaig preguntar si 
hi havia cap despesa extraordinària, cap sentència judicial, cap raó que fonamentara 
el fet que el nou govern plantejara aquestos increments desorbitats sobre l’IBI. Vull 
recordar que els ciutadans d’Oliva ja han patit moltíssim, perquè no vull oblidar-
me’n, ja que en l’any 2012, quan va entrar el nou govern central del Partit Popular, 
el Sr. Rajoy va decretar un increment d’un deu per cent sobre l’IBI directe,  que 
estaria  en  vigor  l’any  2012-2013,  i  va  prorrogar  també  a  l’exercici  2014-2015; 
enguany és l’últim any en què està l’obligació de l’increment d’aqueix deu per cent. 
També vull recordar que vam tindre una revisió cadastral, i ens vam comprometre a 
baixar els tipus impositius per a compensar el deu per cent del valor cadastral que 
durant nou anys van incorporant-se en els valors de cadascuna de les vivendes dels 
ciutadans d’Oliva. Fins ara hem complit; fins ara hem baixat els tipus impositius per 
compensar-ho, encara que mai la compensació arriba a ser del cent per cent; però si 
resumim cadascun dels  valors que he donat,  estem pujant  als  ciutadans d’Oliva, 
aquestos  últims  anys  un  vint  per  cent  el  rebut  de  la  contribució,  i  la  situació 
econòmica és dolenta,  i  no està per a suportar aquestes pujades indiscriminades; 
sobretot  perquè  no  estan  justificades.  Sempre  ho  dic,  la  situació  econòmica  de 
l’ajuntament no és per llançar coets, però no és una mala situació econòmica; tenim 
un ajuntament sanejat, un ajuntament sostenible, perquè recorde que el pla d’ajust 
que en l’any 2014 ja vam modificar el que havia fet el Partit Popular en l’any 2012; 
però  actualment,  en  l’any 2015,  vam liquidar  i  Oliva  ja  no  té  pla  d’ajust.  Vull 
recordar que el deute de l’Ajuntament d’Oliva, en aquestos últims anys, ha baixat 
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del 65% al 43%. També vull recordar que portem tres anys consecutius liquidant 
amb superàvit; l’últim és d’1.6 milions d’euros, que en el punt número quatre, si no 
m’equivoque, ve la modificació de crèdit per amortitzar el deute anticipadament. 
M’agradaria recordar que en deixar la Regidoria d’Hisenda i l’Alcaldia en funcions, 
en aquell moment, vaig deixar la liquiditat de l’Ajuntament d’Oliva al voltant de 
vuit  milions  d’euros;  de fet,  s’ha fet  un dipòsit  bancari  de tres milions  d’euros, 
ampliable a cinc milions d’euros per a donar rèdit. Hem pagat fins al segon semestre 
als  proveïdors  en  28  dies.  Per  tant,  jo  crec  que  l’Ajuntament  d’Oliva  és  un 
ajuntament sanejat i sostenible; no té per què incrementar els tipus impositius. Ja no 
perquè vam prometre que no ho faríem, ja no per aqueixa raó; perquè considere que 
és injust per als ciutadans d’Oliva. Ja ho he dit també en el tema dels agraris. Les 
parcel·les  agrícoles.  També  considere  que  s’ha  fet  a  esquenes  de  qualsevol 
organisme agrari; ni s’ha tractat en el Consell Local Agrari, ni per suposat tampoc 
amb les associacions agràries que no saben a dia de hui, pel govern, que pujaran un 
55% els rebuts. M’agradaria recordar el que ha fet aquest ajuntament tota la vida, i 
ha sigut presentar mocions per a manifestar-nos en contra dels increments dels preus 
de l’aigua,  dels  productes  fitosanitaris,  també hem demanat  l’exempció  de l’IBI 
rústic  si  ha  hagut  èpoques  de  catàstrofes,  també  hem demanat  que  es  prenguen 
mesures respecte als intermediaris que fan que pugen el preu, que ells es beneficien 
a costa de l’agricultor  que guanya poc; també hem parlat  moltes vegades de les 
competències deslleials. Aqueixa ha sigut la postura sempre d’aquest ajuntament. 
Però hui en dia,  el  que proposa el  nou govern és incrementar  el  tipus impositiu 
rústic, del 0.55 al 0.85, que és un increment, torne a dir, d’un 55%. Sincerament 
considerem que és vergonyós; que la proposta que hui presenten ací fa vergonya.  
Respecte a la segona esmena, és una esmena d’addició, i és que en la nova proposta 
es va llevar el punt núm. 4, que deia que l’ajuntament estableix un recàrrec del 50% 
sobre la quota líquida de l’impost per a aquells immobles d’ús residencial que es 
troben  desocupats  amb  caràcter  permanent,  amb  l’objectiu  de  potenciar  la  seua 
ocupació, i així poder evitar l’estat d’abandonament d’alguns immobles actuals, que 
estan produint un perjudici i un deteriorament de l’entorn i dels barris. Quan es va 
introduir  aquest  punt  en  l’ordenança  actual,  es  va  fer  amb un objectiu,  intentar 
aplicar un recàrrec sobre les vivendes de les entitats bancàries que les tenen buides; i 
per  culpa  d’això,  perquè  les  tenen  abandonades,  està  produint  un  aspecte,  una 
sensació  d’abandonament  en  els  mateixos  barris.  De  fet,  aquesta  mesura  es  va 
incorporar per a intentar pressionar les entitats bancàries per a aconseguir lloguers 
socials. Aquesta esmena ha estat tractada personalment per la plataforma d’afectats 
per la hipoteca de la Safor, que han considerat que no s’ha d’eliminar aquest punt de 
l’ordenança, i si s’ha de reivindicar perquè la mateixa conselleria desenvolupe un 
reglament que establesca els criteris per a considerar desocupades les vivendes, el 
que hem de fer és lluitar-les, de fet, nosaltres aquesta setmana hem presentat una 
moció  al  respecte,  i  estem  tractant  amb  la  conselleria  per  a  aconseguir  aqueix 
desenvolupament;  però  ja  dic,  és  una  esmena  que  ve  avalada  per  la  plataforma 
d’afectats de la hipoteca de la Safor. I l’última esmena és una esmena de supressió, 
perquè s’ha incorporat un article que diu que el Departament de Gestió Tributària 
comprovarà d’ofici que el subjecte passiu no és deutor a la hisenda municipal en la 
data  de  presentació  de  sol·licituds;  en  cas  d’haver  deutes  pendents  en  període 
executiu no procedirà la concessió d’aquestos beneficis fiscals. Sobretot parlaré de 
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les famílies nombroses en aquest cas, que tinguen rendes mínimes,  estem parlant 
que o arriben al 90% de l’IPREM; podria donar-se el cas que tinguen algun deute 
amb l’ajuntament,  perquè la situació econòmica quan no es cobra és molt  difícil  
pagar, si tingueren cap deute pendent ja no podrien beneficiar-se ni del 80, ni del 
90% de les bonificacions, per la qual cosa acumularien, un any més, un tribut o un 
IBI  complet.  Jo  considere,  i  considerem  nosaltres,  que  és  una  mesura  massa 
restrictiva, i considerem que s’hauria de llevar aquest punt de la nova proposta de 
modificació de l’ordenança. Quan passem a la segona part ja tractarem el punt.”

 Sr. alcalde: “El Sr. Canet, com a ponent de la proposta inicial, té la paraula per 
defensar la proposta inicial que ve a votació, s’obrirà un primer torn, s’obrirà un 
segon  torn  de  rèplica,  i  acabarà  el  Sr.  Canet.  Després  es  començarà  a  votar 
cadascuna de les esmenes, perquè en són tres encara que van en un document, i una 
vegada votades les esmenes, en funció de si s’incorporen o no, ja es votarà el text 
definitiu que quede. La Sra. Morell no ha tingut limitació de temps, en la primera 
intervenció Sr. Canet no hi haurà limitació de temps.”

 Sr. Canet Llidó: “Primer que res, com ja vaig dir en la comissió del dimarts, 
demane disculpes per la premura de la convocatòria,  del plenari i de la comissió 
passada.  I  entrem  en  matèria.  Una  de  les  decisions  més  importants  i  de  major 
responsabilitat de la gestió d’una ciutat és el moment de fixar els impostos, les taxes 
i els preus públics. Perquè és en aqueix moment que s’ha de fer una reflexió seriosa 
i ben documentada de quina és la qualitat dels serveis que un govern, en l’exercici  
de la seua responsabilitat, vol oferir a la ciutadania. En el pressupost municipal de 
cada  any es  fa  el  repartiment  dels  recursos  existents,  segons  els  criteris  de  qui 
gestiona. Però és a l’hora de fixar els impostos quan es determina la magnitud del 
pressupost.  És a  dir,  quina és la  quantitat  de diners globals  que s’ha de repartir 
posteriorment entre els diferents serveis i necessitats de la ciutat.  Per això és tan 
important prendre la decisió més encertada, de la forma més responsable i com a 
conseqüència  d’una anàlisi  rigorosa de la  situació econòmica  de l’Ajuntament.  I 
sobretot  és  important  fer-ho  en  el  moment  de  fixar  l’impost  més  important  que 
tenim  els  ajuntaments,  l’IBI,  que  és  la  font  principal  de  finançament  de  les 
administracions locals; i la decisió no és pot prendre a la lleugera. En l’ordenança 
fiscal que ara se sotmet a votació es proposa una pujada global de l’impost de l’IBI, 
sumant la rústica i la urbana, d’un 7% aproximadament. Encara que es baixa el tipus 
impositiu  de la  urbana,  per  a  compensar  la  pujada de la  base liquidable  que ve 
produint-se anualment des de l’entrada en vigor de la ponència de valors cadastrals 
en 2014, la baixada del tipus impositiu no anul·la completament els seus efectes, 
només  els  minora.  La  pujada,  en  lloc  de  ser  del  9%  previst,  serà  del  6,4% 
aproximadament, perquè depén de la situació de cada rebut. En la rústica sí hi ha 
una  pujada  del  tipus  impositiu  per  a  igualar-la  a  la  urbana,  passant  del  0,55  al 
0,85%. Aquesta pujada està motivada per una qüestió de justícia tributària. Des de 
l’any 2014, amb l’entrada en vigor de la nova ponència de valors cadastrals, una part 
important de les cases que es trobaven fora d’ordenació, que sempre havien tributat 
com a urbana, van passar a tributar com a rústica, amb la qual cosa es va produir un 
greuge comparatiu que beneficiava als qui havien construït sense llicència, front als 
qui havien construït legalment en sòl urbanitzat. Per tal que ens fem una idea de la 
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magnitud, el valor total de la rústica es va triplicar. És a dir, que de des de 2014, de 
cada 3 euros que es tributen en rústica, 2 corresponen a disseminats. I eixa proporció 
encara pot augmentar en el 2016 com a conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei 
13/2015, que modificarà la naturalesa tributària de bona part del que actualment és 
sòl urbanitzable en el nostre terme municipal. Per això, mantindre un tipus impositiu 
de rústica menor que el d’urbana ve generant un greuge comparatiu important; raó 
per la qual s’ha considerat més just igualar-los, en sintonia amb el que fan la majoria 
dels ajuntaments que ens envolten. Lamentablement, aquesta aposta per la justícia 
tributària, afecta a les propietats que són vertaderament rústiques, que representen 
un terç, o una quarta part dels rebuts de rústica. Per compensar això, el govern està 
treballant en formes alternatives que compensen els llauradors per aquesta pujada. Ja 
siga a través de bonificacions especials que puguen tindre encaix en la legislació 
actual, cosa que és un poc difícil,  s’ha de dir, com sobretot, estímuls de la Unió 
Europea per la seua contribució a la reducció del CO2. Amb tot, hi ha una pujada en 
l’impost  de l’IBI. No vull  enganyar,  ni  marejar a ningú. I encara que a ningú li 
agrada ser portador de males notícies, aqueixa és la veritat. Però per quin motiu es 
dóna  la  pujada  del  set  per  cent?  A  mi,  com  a  qualsevol  regidor  d’Hisenda, 
m’agradaria més plantejar una rebaixa de l’impost de l’IBI. Clar que sí. Ningú puja 
impostos per gust, perquè és una mesura impopular i desagradable. Per a mi seria 
més fàcil plantejar uns tipus impositius més baixos, tant en urbana com en rústica, 
però  em  sentiria  culpable  de  saber  que  amb  aqueixos  ingressos  no  es  poden 
mantindre els serveis de la meua ciutat, amb la qualitat adequada. I això seria una 
irresponsabilitat.  Porte  algun  temps  en  l’ajuntament  i  sóc  conscient  de  les 
precarietats econòmiques que es pateixen en el dia a dia. A mi em resulta impossible 
explicar per què l’Ajuntament d’Oliva té un nivell d’endeutament molt saludable, 
amortitza  deute  anticipadament,  com  després  vorem,  però  en  canvi  té  serioses 
dificultats per a comprar un pot de pintura amb què pintar els passos de vianants 
dels col·legis,  per exemple.  No sé explicar-ho, però he sigut testimoni directe de 
moltes,  moltíssimes  d’aqueixes  precarietats.  Precarietats  que  fins  i  tot 
m’avergonyeix fer públiques, perquè vull massa la meua ciutat com per a donar una 
mala imatge d’ella. Lamentablement aquestes coses estan passant, i és una situació a 
la qual hem de posar remei. Per a prendre la decisió que ara es planteja al plenari, no 
m’he  basat  solament  en  les  meues  percepcions  personals.  He  analitzat  amb 
deteniment les xifres històriques d’aquest Ajuntament per a tindre dades objectives 
amb  què  fonamentar-la.  He  repassat  l’evolució  històrica  dels  pressupostos  i  he 
observat  que  han  anat  baixant  i  baixant.  Perquè  ens  fem  una  idea,  el  nostre 
pressupost  actual  és  exactament  igual  que  el  de  l’any  2010,  en  plena  crisi; 
21.700.000 euros. La pregunta crucial és, es pot mantindre la qualitat dels serveis 
d’aquest ajuntament, a preus de 2015, tenint el mateix pressupost de 2010? Crec que 
la resposta és evident. Aquest ajuntament té més edificis municipals ara que tenia en 
2010, edificis que requereixen de neteja, manteniment, electricitat... i també té més 
vials per a netejar, més fanals a encendre, més parcs i jardins a cuidar, més estacions 
de  bombeig  a  mantindre...  i  els  rebuts  de  la  llum  o  del  gasoil  no  han  baixat,  
precisament. I no només és que mantindre la qualitat dels serveis en 2015 és més car 
del que ho era en 2010. És que en 2011, amb 700.000 euros més de pressupost del 
que tenim ara, es va generar un forat econòmic de 2,6 milions d’euros. 2,6 milions 
d’euros que se li devien mesos i mesos als nostres proveïdors. En 2011, amb un 

Pàgina: 13



AJUNTAMENT D’OLIVA
pressupost major que el d’enguany, i amb menys edificis i sòl a mantindre, aquest 
ajuntament es va trobar en una situació d’impagaments i es va haver d’acollir a un 
pla de rescat en 2012; el  que coneixem com a pla  d’ajust.  I  això que en aquell 
moment no es van poder pagar, o aqueixa és l’excusa que s’ha posat, els 851.000 € 
que se li devien a la família Martí de Veses des de 2008, o els 647.000 euros que se 
li devien a FCC des de 2003. I això ha tingut conseqüències per a les butxaques dels 
ciutadans; 34.000 euros anuals en interessos de demora, cada any, només en el cas 
de l’expropiació. Des del 2011 s’haurien d’haver pres mesures correctores per evitar 
que tornara a passar el mateix. Això és el que pretenia justament el pla d’ajust, que 
preveia  augments  progressius  dels  ingressos  respecte  del  pressupost  de 2011.  Jo 
estic  d’acord  que  la  previsió  d’ingressos  que  preveia  el  pla  d’ajust  era, 
probablement,  desproporcionada.  Però  una  cosa  és  ajustar  a  la  baixa  l’augment 
previst, i una altra cosa ben distinta anul·lar-lo completament, com s’ha fet en 2014 i 
2015.  Per  això  arribem  a  aquest  exercici  extenuats,  al  límit.  Perquè  no  es  pot 
entendre que si en el 2009, 2010, i 2011, amb uns pressupostos majors que els de 
2013, 2014 i 2015, es va generar un forat de 2,6 milions d’euros, més 1.400.000 que 
se li devien a FCC i Martí de Veses, torne a dir, no és comprensible que ara es puga 
evitar tornar a generar aqueix forat i, al mateix temps, oferir uns serveis de qualitat a 
la ciutadania. No és possible. Miracles no se’n poden fer. O en 2009, 2010, i 2011 es 
va gestionar molt malament l’economia municipal, o ara aquest ajuntament no té els 
ingressos que necessita; o un poc de les dues coses. Aqueix és el quid de la qüestió. 
Els  impostos  no  es  pugen  per  gust,  ni  tampoc  s’han  de  baixar  frívolament  per 
generar un titular. Les decisions com aquestes s’han de prendre amb un alt grau de 
responsabilitat;  fent  bé  els  números  i  analitzant-los  amb  rigor.  Les  coses  valen 
diners;  els  serveis  valen  diners.  I  qui  diga  el  contrari  està  fent  demagògia,  està 
mentint.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “La veritat  és que jo crec que el  regidor d’Hisenda, 
Vicent  Canet,  ha  fet  una  exposició  molt  realista  de  la  situació  econòmica  de 
l’ajuntament; evidentment crec que a ningú en aquest moment li agrada augmentar 
absolutament res, i menys encara impostos, quan efectivament a Oliva, jo sempre he 
considerat i considere que es paga prou, el que passa és que evidentment de vegades 
la gestió no ha sigut el més adequada possible, i moltes vegades això fa també que a 
l’hora de poder optimitzar els recursos no es faça així, de forma que hem arribat a 
una situació, al llarg del temps, molt  difícil i  molt  complicada.  Jo com a regidor 
delegat,  per exemple,  estic veient que encara arriben factures de l’any passat, de 
primers d’any, i la veritat és que tot això està sense consignació pressupostària. Cosa 
que a mi,  i  a  las altres  companys  que estan en situació similar,  ens alerta  i  ens 
preocupa moltíssim.  Evidentment  tot  això és per una falta  de previsió en el  seu 
moment, siga pel motiu que siga; però la bona qüestió és que moltes vegades les 
partides estan per davall de la necessitat real del que és la gestió al cap de l’any, i  
evidentment això, aqueixa falta de previsió, o aqueix intent d’amagar la realitat, a la 
fi porta les conseqüències que porta. Ja no cal parlar de les males gestions que ens 
han portat de Martí de Veses, els dos milions, l’altre dia vam aprovar 429.000 euros 
només per pagar els interessos, l’ampliació per acabar el trinquet, de més de 400.000 
euros, tot el tema d’Aigua Blanca IV, a la fi la gran quantitat econòmica que haurem 
de pagar de la butxaca per la mala gestió, els 640.000 euros que no s’havien pagat a  
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FCC, que també s’ha hagut de fer front; i tot això estem parlant d’un total al voltant 
dels quatre milions d’euros, que evidentment si els tinguérem disponibles per poder 
millorar qualsevol necessitat del nostre municipi, segurament no estaríem parlant del 
que estem parlant hui. Evidentment, tot això ha esdevingut en una situació un tant 
complicada, a l’hora de gestionar, i per tant s’havia de regular, en certa mesura, per 
si no volem acabar incomplint determinades mesures que marquen tots els estaments 
fiscals, com tots sabem. Estem davant d’una situació complicada, difícil de prendre, 
i evidentment jo considere, i pense, que no és fàcil prendre aquesta decisió, però 
atesa la situació econòmica, com bé ha exposat el Sr. Vicent Canet, és un exercici de 
responsabilitat fer-ho. I no cal parlar d’aquelles vivendes que fins ara s’han construït 
en sòl que no era urbanitzable, i fins ara bé, però a causa de la nova revisió cadastral 
es voran beneficiades d’un IBI rústica de forma totalment injusta; a la fi, acaben 
pagant justos per pecadors. I aqueixa és la realitat, una realitat que no ens agrada, 
però una realitat que hem de ser valents i fer front, per a no arribar a una situació in 
extremis en la situació econòmica municipal. Per tant, estam davant d’una situació 
complicada i difícil, que no ve d’ara, s’arrossega en el temps; gran part per culpa de 
la  mala  gestió,  que  hem  acabat  pagant  tota  les  conseqüències,  i  que  hui  a 
conseqüència d’aquesta pujada també acabarem pagant. Per tant, tenint en compte la 
realitat econòmica del nostre ajuntament, i per responsabilitat,  no ens queda altra 
mesura que estar al costat del regidor d’Hisenda, Vicent Canet.”

 Sr.  Salort  Rubio: “Primer  de  tot,  en  la  meua  intervenció  m’agradaria 
condemnar, més que les crítiques que hem rebut i que segurament rebrem per part 
dels  veïns  i  gent  d’Oliva,  que  les  trobe  més  que  justificades,  les  informacions 
sesgades  que s’han escoltat  per  part  d’alguns membres  de l’oposició,  donant  en 
alguns casos la informació que no és correcta, per tal d’encendre els ànims en un 
tema  tan  sensible  com la  pujada  d’impostos.  A ningú dels  qui  estem ací,  ni  al 
govern, ni a l’oposició, ens agrada pujar els impostos, però hem de tindre en compte 
que és per revertir aquesta falta de recursos que s’ha explicat anteriorment. Està clar 
que jo he de donar la cara per estar ací, i per ser part del govern, però pense que tot  
açò és alguna cosa que no ens ve de nou i que lluitarem per revertir, i de cara als 
exercicis posteriors poder compensar, amb escreix, tot aquest esforç que hem hagut 
de fer.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Únicament manifestar que la decisió que s’ha pres, i aquest 
acord que es porta ací, encara que després podrem plantejar el tema de les esmenes 
que ha plantejat el Partit socialista, entenem que en prendre una decisió d’aquesta 
magnitud,  no es fa de forma gratuïta,  ni de forma superficial.  Tenim clar que la 
ciutat i el manteniment de la ciutat té un cost. No volem enganyar els veïns ni els 
ciutadans; els serveis costen diners, si volem serveis, el veí ha d’entendre que una 
pujada proporcional, que s’hauria d’haver fet quan manaven alguns grups que ara 
tenim enfront, poc a poc, no hauria produït el fet que hem d’estar pagant interessos i 
despeses que no s’haurien produït; vull dir, és molt fàcil i molt còmode, vendre als 
ciutadans que això ho pague jo; els serveis, cada ciutat ha de saber el que ingressa i  
el que gasta, i saber que en quadrar la caixa no es pot fer política barata en el sentit 
de dir això no cal pujar-ho, o baixar-ho; això ho baixarem. Fins i tot s’ha fet, en 
alguns casos, decisions de baixades irresponsables que ens ha suposat a la llarga 
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pagar molts més diners que s’haurien hagut de pagar. Únicament estem prenent una 
decisió, entenem, raonable. En fer els números i apareguen els rebuts a les cases es 
vorà que nosaltres no hem pres decisions a la babalà sinó que hem valorat quines 
pujades són raonables i quines pujades poden assumir la majoria de ciutadans, i que 
no implicarà un desficaci en el rebut de la contribució; però aqueix ajust és necessari 
fer-lo,  tenint  en compte la  situació d’on venim,  i  les decisions  que anteriorment 
s’han pres.”

 Sra.  Morell  Gómez: “Encara  no  m’he  recuperat  de  cadascuna  de  les  seues 
intervencions. No m’he recuperat perquè el que diuen no s’ajusta a la realitat i diré 
per què. Des de l’any 2008, no Oliva, Espanya, està en una situació de crisi, i ha vist 
minvat tots els pressupostos, els ingressos dels pressupostos municipals per una raó; 
la raó és que els ciutadans no tenen diners, per això s’han reduït tots els impostos i  
els ingressos de tots els ajuntaments; aqueixa és la raó de per què des de l’any 2008 
ha  hagut  minva  d’ingressos  municipals.  S’ha  parlat  d’FCC,  s’ha  parlat  d’Aigua 
Blanca, s’ha parlat de Martí de Veses; però tot això està pagat. Està pagat i liquidat 
en  positiu;  l’exercici  2014  va  sobrar  1,6  milions  d’euros;  no  em vinguen  amb 
tonteries, que a mi no em prenen el pèl, que he sigut regidora d’Hisenda tres anys 
consecutius, i sé prou de pressupostos, i el que estan dient no justifica el percentatge 
que volen pujar, del 7% i del 55%. No ho justifica,  tot  està pagat. En l’exercici  
2012-2013,  l’Ajuntament  d’Oliva  no  podia  fer  inversions;  per  què?  Perquè 
arrossegàvem uns dèficits, i un pa d’ajust que ens prohibia fer inversions. L’exercici 
2014 es va fer un préstec per a inversions, va ser el primer any; 2015 també hem fet 
un préstec per a inversions; però és que en l’exercici 2016 també tindrem un milió i 
mig d’euros per a fer inversions. Però no només tenim diners d’ahí, també tenim 
diners  de  diputació,  que  arriben  per  a  fer  inversions.  Jo  no  dic  que  tenim una 
situació  econòmica,  l’Ajuntament  d’Oliva,  per  a  soltar,  per  a  malgastar,  per  a 
balafiar; perquè sembla mentida, m’ha fet la sensació que no han estat governant; i 
estan governant ací, llevat del Sr. Salort, la resta estan governant abans que jo; abans 
que jo. Sí, Sr. Salazar, jo estic ací des de l’any 2010. M’ha dolgut molt que parlen de 
justícia tributària. La justícia tributària és pujar-li el rebut als llauradors, perquè això 
és justícia tributària per a vostés. Hi ha una llei, injusta, que passa els disseminats a  
tributar en rústica; llei injusta; però com és injusta i volem diners, és més just cobrar  
al llaurador; això és justícia tributària? Jo no l’entenc així. Jo en cap moment he dit  
de baixar impostos. Vostés, en l’acord de govern, que l’han firmat fa uns mesos, no 
dic que l’hagen firmat fa dos anys que no coneixien la situació econòmica, fa uns 
mesos;  compensació  de  la  revisió  cadastral;  i  compensar  la  revisió  cadastral  no 
significa compensar-la en un dos per cent, perquè es queda la resta per compensar. 
És a dir, no hi ha justificació. No hi ha justificació per a tindre ingressos de més per  
a l’exercici 2016, al voltant de 780.000 euros, en un únic tribut, en l’IBI, de rústica i 
d’urbana. S’han de calfar un poc més el cap, busquen alternatives, que les hi ha, 
estic convençudíssima que les hi ha. És més fàcil per a vostés pujar un únic tribut, 
perquè no tenen alternatives; i ja li dic, si es calfen un poc més el cap, les trobaran. 
Per tant, torne a dir-los i ho torne a reiterar, retiren-la; és injust. Ací ningú ha dit 
mentides.  Puja  al  voltant  d’un  set  per  cent  l’IBI  urbà?  Sí.  Puja  un  55%  als 
llauradors? Sí. Volen ingressar 780.000 euros? Sí. Hi ha cap despesa extraordinària 
que  ho  justifique?  No.  FCC està  pagat;  Aigua Blanca  estava  pressupostat  en  el 
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pressupost de 2015; Martí de Veses està pagat; tot està pagat. No hi ha res. I a sobre 
un  milió  i  mig  d’euros,  que  van  sobrar  de  l’any  passat  per  a  liquidar.  No  ho 
justifiquen.  Clar  que  els  serveis  es  poden  donar;  però  els  serveis  bàsics  estan 
garantits; s’ha de tindre un poc més de mirament, i fer un gran pressupost l’any que 
ve. Però és com les famílies; jo sempre ho dic, és com l’economia domèstica, si no 
hi ha diners, no hi ha vicis; si els ciutadans d’Oliva s’han apretat ja el cinturó, que 
no li queden ni forats per a apretar-se, l’Ajuntament d’Oliva també. I si no pot fer 
dos pistes de pàdel, en fa una; i si no pot fer més coses, en fa menys; però els serveis 
bàsics es poden garantir, perquè no m’agradaria recordar totes les coses que hem fet 
durant  aquests  últims  anys,  vam  tindre  el  banc  d’aliments,  vam  reduir  les 
subvencions festives per donar-ho a Benestar Social per a les ajudes d’emergència, 
vam tindre menjadors socials, vam crear una línia de subvencions per a aquelles 
persones que havien perdut les seues vivendes, a través d’execucions hipotecàries, 
que no feren front a les plusvàlues, es van fer moltíssimes actuacions, i tenim una 
economia sanejada; ara, en aquest moment no es justifica.”

 Sr. Parra Salort: “Primer contestar un poc a les manifestacions que ha fet el Sr. 
Salort respecte als partits de l’oposició, que hem fet unes manifestacions sesgades 
del que es pretén amb aquesta mesura d’increment dels impostos; l’única cosa que 
hem fet és transmetre la desmesura d’un impost que considerem que és perjudicial 
per a la gran majoria dels ciutadans d’Oliva; per tant, no hem fet cap tracte sesgat. I 
en relació a la mesura que es vol prendre, en 2014 es va aprovar l’increment del 
valor cadastral del béns immobles, i aquest increment es duria a terme durant deu 
anys; o siga que incrementaria un deu per cent durant deu anys fins que duplicaríem 
el valor del bé. Per a poder rebaixar aqueix efecte d’increment es du a terme una 
reducció  en  el  tipus  impositiu,  en  el  gravàmen,  el  que  vostés  volen  pujar  i  no 
rebaixar, que és el que correspondria per a reduir l’increment que suposa el valor 
cadastral. Per una banda puja el valor del bé, però per altra ha de baixar el tipus de 
gravàmen que fa que el cost d’aqueixa pujada es minore. En la campanya electoral 
del nostre partit ja vam explicar com portar-ho a terme, i seria rebaixant cada any 
aqueix  tipus  impositiu  per  a  mantindre  un  increment  que  a  la  llarga  no  fóra 
excessivament gravós per al ciutadà. Tenim molt clar que els impostos són allò que 
permeten que els  serveis d’aquest poble es porten a  terme,  però s’han de cobrir 
d’una forma raonable i no de forma desmesurada com vostés volen fer-ho en aquest 
moment.  A la vista del que vostés volen aprovar hui, i  en allò que es trobarà el 
ciutadà, és que pel valor cadastral haurà pujar el deu per cent, mentre que el tipus de 
gravamen  que  vostés  volen  aplicar  pràcticament  baixa  una  ridícula  centèsima. 
Aqueixa  reducció  tan  menuda  no  compensarà  l’increment  del  valor  sinó  que 
comportarà un increment acumulat d’un set per cent, com ja ha manifestat algun 
company. És a dir, si vostés no volien augmentar els impostos, com han venut en les 
seues campanyes  publicitàries que han realitzat  abans i  després de les eleccions, 
estan aconseguint que amb aqueixes mesures que volen aprovar es produesca tot el 
contrari, augmentar-los d’una forma important. Un es queda estranyat si llig l’acord 
de govern que el quatripartit va signar abans de les eleccions; i en la seua pàgina 10, 
en referència a Hisenda, i en el punt tercer, diu textualment, rebaixa progressiva dels 
tipus impositius de l’IBI, amb la finalitat de compensar l’augment de l’aplicació dels 
nous valors cadastrals. Estem parlant de fa cinc mesos. Vostés deien que anaven a 
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baixar  els  tipus  impositius;  no  han  governant?  No  sabien  com  estaven  els 
pressupostos? No coneixien les necessitats?  Com aproven un acord de cara a la 
galeria  que  diu  que  baixaran  els  tipus  impositius?  Evidentment,  com  podeu 
comprovar, ningú pot negar que heu baixat una centèsima; però una centèsima que 
nosaltres entenem que heu fet perquè no puguem dir que no s’ha baixat. Però el que 
és  més  evident  és  que  en  cap  moment  aqueixa  rebaixa  compensa,  ni  de  lluny, 
l’augment dels valors cadastrals; per la qual cosa entenem que s’estan incomplint 
claríssimament aqueixos pactes de govern que vostés mateix van signar; i allò més 
escandalós,  els  incompleixen  al  començament  del  seu  govern,  i  generant  un 
perjudici als ciutadans, que són ells els qui pagaran més, i no saben per a què. Això 
estem parlant d’urbana. Pel que fa a la rústica, l’increment que es produirà és prou 
més disparat; és a dir, passarem un tipus del 0.55 al 0.85, i es produeix un increment 
del 55%, la qual  cosa produeix un augment del  rebut que podríem qualificar  de 
desmesurat. En un simple exemple es pot vore clar. Qui pagava 100, ara pagarà 155, 
així  de  clar  és.  Tornem  per  tant  a  trobar-nos,  no  només  l’incompliment  de 
compensar  l’augment  del  valor  cadastral  sinó  el  que  és  més  greu  encara, 
l’incompliment del seu acord, de les seues promeses electorals, aquelles que venien 
als  ciutadans,  és a dir  no augmentar  els  tipus  impositius.  Ho han fet,  ni  més ni 
menys que amb un 55%. Aquest increment de pagament de rústica i d’urbana, a qui 
afecta? Doncs a tot el món; als qui tenen béns immobles i als qui tenen terres. Hem 
parlat també dels qui tenen disseminats; bé, estudien les mesures que puguen afectar 
els disseminats, però no perjudiquen la resta de gent que té terres, i que les dedica 
als seus cultius. En definitiva a qui estan perjudicant és al conjunt dels ciutadans que 
estan enmig d’una crisi, i que amb penes i treballs van eixint i complint amb les 
seues  obligacions.  I  enfront  d’aqueixos  ciutadans  ens  trobem  amb  un  govern 
municipal que vol incrementar els impostos amb més de 600.000 euros, i de la qual 
cosa no ha donat cap explicació, ni abans, ni després de la comissió, no han sigut 
capaços de fer ni un mínim informe explicant els nous ingressos que obtindran, i a 
què  podran  aplicar-los.  Hem trobat  aqueixa  manca  d’informació  que  ens  hauria 
permés  conéixer  l’aplicació  dels  ingressos.  Podem  dir  que  l’única  informació 
obtinguda de les manifestacions del Sr. Canet en la comissió, és uqe no és per a 
tindre cap despesa important  en l’any 2016, per la qual cosa,  per la nostra part, 
considerem  que  aquest  increment  d’impostos  no  té  raó  de  ser.  Si  tenim  unes 
despeses prou equilibrades, no sembla necessari un increment d’impostos, es poden 
establir altres mesures. No se’ns pot vendre la idea genèrica, com així ho manifesta 
el  Sr.  Canet  en la  comissió,  que  és  per  a  atendre  més  i  millor  els  serveis.  Que 
qualsevol ciutadà vol tindre i gaudir millor de millors serveis, això és innegable i 
evident,  i  per això no ens val com a raó.  El govern d’aquest ajuntament  no pot 
castigar  més el  ciutadà per una raó genèrica;  la raó que m’ha semblat  entendre, 
expressada pel Sr. Canet, és que podem tindre un pressupost com el de fa quatre o 
cinc anys; però entre les explicacions que trobe que s’han dit, són els excessos de 
despeses que en aqueix moment existien i que ja no tenim. La situació de gestió 
d’aquell  moment,  sembla que prou deficient,  no és l’actual,  per la  qual  cosa no 
podem comparar els dits pressupostos. Primer hem de mirar cap endins, mirar com 
esten  gestionant  aqueixos  serveis,  com es  poden millorar  sense  gastar  més,  que 
nosaltres  tenim  clar  que  es  poden  millorar,  reestructurant-los  i  fent  els  canvis 
necessaris per a fer-los més eficients; controlant a qui els presta perquè es duguen a 
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terme  correctament,  i  en  cas  de  no  prestar-los  correctament,  buscar  a  qui  puga 
prestar  el  servei  correctament.  Nosaltres  considerem que  no  és  necessari  aquest 
increment d’impostos, i més sense saber a què s’han d’aplicar; al contrari, serà una 
càrrega molt important per als ciutadans, i en alguns casos desmesurada. Per això la 
votarem en contra  i  li  demanem que  la  retire.  I  des  d’aquest  grup municipal  li 
transmetem una sol·licitud, que és que constituesca una comissió d’estudi i anàlisi 
de la situació de cost i efectivitat de la prestació dels serveis municipals, composta 
per gent de tots els grups municipals, en la qual, amb molt de gust, participarem i 
aportarem les nostres idees i esforç per a revisar la relació efectiva del servei i el 
cost que comporta, amb l’objectiu que sense que li coste més al ciutadà puguem 
establir  unes  mesures  que  milloren  els  dits  serveis.  Sàpiga,  Sr.  alcalde,  que  en 
aqueix  cas  ens  té  a  la  seua  disposició  per  treballar  en  benefici  dels  ciutadans 
d’Oliva; però tractant-se d’una pujada d’impostos com la que pretén aquest govern, 
estarem en contra.”

 Sr. Canet Llidó: “He escoltat algunes de les intervencions que s’han fet, i em 
sembla que sempre s’oblida una qüestió important, s’oblida l’històric, s’obliden les 
xifres, s’obliden els imports, i s’oblida com és el dia a dia d’aquest ajuntament. De 
vegades sembla que no vivim la mateixa realitat  de l’ajuntament.  És cert  que la 
situació  econòmica,  en  alguns  aspectes,  de  l’Ajuntament  d’Oliva,  presenta  un 
aspecte  molt  saludable;  s’amortitza  deute  anticipadament  als  bancs,  tenim  un 
endeutament prou bo; ja ho he dit abans; però al mateix temps que això passa, els 
serveis que ha de prestar aquest ajuntament no es poden prestar amb la qualitat que 
necessiten  els  nostres  ciutadans,  perquè  no  hi  ha  diners  en  les  partides 
pressupostàries per a poder-ho fer. Jo crec que tots els qui estem ací hem vist com se 
les han vistes i se les han desitjades els diferents regidors d’Obres i Serveis que han 
passat  per  aqueixa  delegació,  i  com,  probablement  a  meitat  d’any,  ja  no  tenien 
diners per fer la meitat  de les coses que haurien de fer durant tot  l’exercici.  La 
pintura dels col·legis, ja ho he dit abans`, però crec que és alguna cosa que tot el 
món coneix,  no tindre ni possibilitat  de pintar els passos de zebra dels col·legis, 
dificultats  per al manteniment  dels edificis  municipals que han anat en augment, 
dificultats per a mantindre els parcs i jardins que en aquest terme municipal també 
han  anat  en  augment;  jo  no  sé  si  vivim  en  el  mateix  ajuntament,  perquè  totes 
aqueixes coses, al mateix temps que allò altre de l’endeutament, són certes, i crec 
que  haurem de  posar-li  remei.  Jo  crec  que  tots  hem vist  que  els  nostres  plans 
d’ocupació, per dir alguna cosa, no estaven a l’altura de la magnitud dels diners que 
invertien altres ciutats de la nostra comarca, i això no era per falta de voluntat, era 
per falta de capacitat  econòmica.  Jo crec que tots  hem vist  ací  com treballadors 
nostres, d’aquest ajuntament, no han pogut realitzar adequadament les seues tasques 
per no tindre el  material  necessari,  i  jo crec que això és una realitat  que no pot 
continuar  en  aquest  ajuntament.  Però  torne  a  dir,  no  es  tracta  de  percepcions 
personals, o de coses que un opina una cosa i l’altre n’opina na altra; s’ha d’anar a 
les xifres, als números, perquè són objectius. I torne a insistir, si en 2011, amb un 
pressupost de 22,5 milions d’euros; 22,5 milions d’euros en 2011, en plena crisi; 
aquest ajuntament no podia atendre al pagament als seus proveïdors, no podia pagar 
a la gent a qui li havia encomanat serveis, no li podia pagar; i no li podia pagar per 
valor de 2,6 milions d’euros, que se li devien a la gent, mesos i mesos, aqueixos 
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diners, i per això va haver de sol·licitar un rescat en 2012. si això va passar en 2011, 
amb 22,5 milions d’euros, i en aqueix moment, ni tan sols s’havia pagat el deute 
amb la  família  Martí  de Veses,  ferm des de gener  de 2009, 851.000 euros,  que 
aqueixos diners eren interessos de demora,  cada any li  costaven cinc milions  de 
pessetes, més els interessos de demora d’FCC, 647.000 euros, etc. si totes aqueixes 
coses no es podien atendre en 2011 amb un pressupost de 22,5 milions d’euros, i  
vam haver  de  sol·licitar  un  rescat  i  una  operació  d’endeutament,  com en  2015 
podem sostindre que aquest ajuntament pot passar amb menys diners que en 2011? 
Si en 2012 es va aprovar un pla d’ajust que preveia una série de mesures correctores 
per  a  l’economia  municipal  que  deia  que  s’havia  d’incrementar,  cada  any, 
progressivament els pressupostos respecte del pressupost de 2011? Un pla d’ajust 
que per cert  va aprovar el Partit  Popular,  i  que per a 2016 preveia,  en l’IBI,  un 
augment d’1.900.000 euros més del que havia recaptat en 2011; però és que això 
estava sumat a l’1.450.000 euros que havia recaptat ja de més en 2015; que estava 
sumat als 900.000 euros que havia recaptat ja en 2014 sobre 2011. Evidentment, si 
tot això no s’ha produït i en 2011 estàvem aigua al coll, en 2015, amb menys diners, 
també estarem aigua al coll; crec que és un fet prou objectiu. Es tracta de números.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Efectivament està pagat; jo no he dit que no estiguera 
pagat; en cap moment he dit que no estiga pagat. Clar que està pagat. Però això no 
lleva que si aqueixos diners no s’hagueren destinat al que s’han destinat, s’haurien 
pogut destinar a altres menesters i a la millor hui no estaríem parlant del que estem 
parlant. No; ja sé que li molesta; perquè Martí de Veses, Aigua Blanca IV, i tot això 
li molesta a vosté que li facen esment cada vegada. Si jo estiguera al seu lloc també 
em molestaria, de bona veritat. A la millor ho afrontaria d’una altra forma, acceptant 
la realitat; però evidentment és per a molestar, és precís que moleste; estem parlant 
de molts diners; parlem al voltant de quatre milions d’euros. Per tant ha de molestar; 
que estan pagats. Evidentment també és veritat que el reial decret del Sr. Rajoy, de 
l’any 2012, obligava a tot el superàvit que anara destinat al pagament de deute, i no 
deixava la possibilitat de poder-los invertir en altres menesters. Això ha fet també 
que anaren reduint el deute de l’ajuntament, diguem-ne, de forma molt adequada, i 
evidentment  d’això  s’ha  donat  que  la  situació  econòmica,  els  números 
macroeconòmics de l’ajuntament estiguen en una situació, diguem-ne, sanejats; però 
és a conseqüència efectivament també de l’obligació que hem tingut per part del 
govern  de  l’estat  a  destinar  aqueixos  diners  a  aqueix  menestar;  i  pel  contrari, 
efectivament, ens ha impossibilitat destinar aqueixos diners, o gran part d’ells, que 
seria allò desitjable, per poder donar serveis als qui han sofert les conseqüències, i 
que s’han hagut d’ajustar el cinturó, que són els ciutadans d’Oliva. Clar que parlem 
d’això, però també hem de parlar d’una pujada que no té res a vore; al  contrari 
d’aquestos diners que estem parlant d’Aigua Blanca IV, de Martí de Veses, que això 
ha anat directament a la butxaca d’unes persones afectades, ací estem parlant d’una 
pujada per poder donar serveis, serveis a tots els ciutadans, a tots; no a uns que s’han 
beneficiat de la mala gestió del govern anterior, o dels governs passats. Ací estem 
parlant d’una pujada que anirà directament proporcional per poder millorar cadascun 
dels serveis. Parlem d’una pujada que anirà destinada a millorar els serveis, no per a 
pagar una mala gestió de darrere; sinó efectivament, com ja s’ha dit ací, per millorar 
partida, que les partides estan en la situació que estan, i moltes d’elles estan, bé, en 
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arribar ja estaven en roig. Per tant, jo crec que cadascú li pot donar la utilització que 
vulga a la situació d’ara, a aquesta pujada de l’IBI; a mi no m’agrada, ja ho he dit,  
no m’agrada gens; però evidentment, l’històric, com bé ha dit el Sr. Vicent Canet, 
ens ha portat  a una situació que si  volem afrontar-la,  la podem afrontar,  i  si  no 
podem deixar-la córrer i arribarem a la situació que es va arribar en 2011, que hi 
havia 2.600.000 euros, de factures de proveïdors, per pagar. Si voleu que arribem 
ahí, podem arribar; si continuen arribant factures així i no som capaços d’afrontar la 
realitat,  a la fi arribarem a aquestes situacions, que no volem arribar, i no estem 
disposats  a  arribar.  Per  a  pagaments,  i  forts  pagaments,  o  increments  en  l’IBI 
urbana, i en la resta de taxes o preus públics, ja s’ha dit ací també, era el pla d’ajust  
que va aprovar el Partit Popular en l’any 2012, que preveia recaptar, en només deu 
anys, 28 milions d’euros més del que es recaptava, al cap de la correguda dels deu 
anys. Al voltant d’un milió nou-cents mil euros, uns anys per altres. Això sí que era 
un  increment  brutal  dels  impostos  i  les  taxes  municipals.  Ací  estem  parlant 
d’enguany, que no té per què repetir-se l’any que ve, o a l’altre, de 780.000 euros,  
en el còmput total; però això no vol dir que hem d’estar incrementant any rere any 
en aqueixes proporcions, ni en altres tampoc.”

 Sr. Salort Rubio: “Primer de tot matisar que no he parlat de grups polítics sinó 
que  m’he  referit  a  alguns  membres  de  l’oposició,  que  seriosament  m’agradaria 
aprofundir  que  no  em  cauen  els  anells  de  reconéixer  que  hi  ha  gent  vàlida  a 
l’oposició, que treballa i aporta moltes coses. Però el que parlava de les coses que no 
s’han  dit,  i  tot  això  és  que  en  cap  moment,  perquè  jo  he  estat  en  certa  forma 
contestant  a  la  gent,  en  cap  moment  ningú  m’ha  dit  que  li  ha  semblat  bé  que 
s’augmenten les bonificacions; l’augment de bonificacions no ha eixit en cap mitjà 
de premsa, ni en cap comentari a les xarxes socials; si anem a dir-ho, hem de dir-ho 
tot, i no dir només el que ens interessa. Aquest acord que vam signar després de les 
eleccions,  està  ahí,  i  evidentment  ja  hem  comentat  que  no  ens  agrada  aquesta 
mesura, no ens acontenta, i tractarem de revertir-la; però està clar que en entrar i  
vore  aqueixes  carències,  diguem-ne  que  no  és  sensat  mantindre  aquest  punt  de 
l’acord; més que res perquè durant aquestos cinc mesos, que sembla que no, però en 
aquest aspecte ha sigut suficient per adonar-nos-en que els serveis tenen mancances, 
que la ciutadania, de fet, ha denunciat la seua mancança, creiem que és un exercici 
de responsabilitat  poder aconseguir aquestos diners per tal de compensar aquesta 
falta.”

 Sr.  Oltra  Mestre: “Com em veig  com a  persona afectada,  encara  que  siga 
indirectament, pels comentaris que s’han fet, m’agradaria deixar clar que és molt 
impopular pujar els impostos; això ho tenim tot clar. De persones valentes és creure 
quan s’ha de fer i quan no; i el temps dir`pa si tenim o no raó. Això ho deixe ahí 
perquè vostés pensen un poc. Jo només dic una cosa, i la Sra. Ana Morell ha dit una 
cosa important, és de veres que s’han baixat els deutes de l’ajuntament, és de veres 
que estem, en teoria, molt millor; però jo li puc dir a vosté que jo no tinc 400 euros 
per comprar  uns tornillos  que fan falta  per posar on fan falta;  sí,  vosté em dirà 
després no haver-los dedicat a no sé què i haver-los dedicat ahí. Jo li he demanat a 
un tècnic de l’ajuntament que en fera un estudi de l’enllumenat del poble, una cosa 
que tot el món em fa saber cada dia els problemes que té, i és de veres que els viuen. 
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L’informe el tinc damunt la taula, i necessite tres milions i mig d’euros, o quatre, per 
posar l’enllumenat del poble en condicions; vull dir amb això que tot el que hem 
estat estalviant i pagant hem estat llevant-ho de llocs on realment feia falta, i ara ens 
vorem en l’obligació  de  fer  despeses  que no hauríem d’haver  fet:  almenys  amb 
aquest volum. Només és posar un de tants exemples que hi ha; podria donar-li’n 
molts més, però crec que no hem vingut ací a tot això, hem vingut a explicar el que 
és, i aqueixa és la realitat. Jo entenc que hi ha molta gent que no ho pot entendre, 
que pagava un rebut de tres euros per fanecada, i ara haurà de pagar quatre i mig; ho 
entenc. De totes formes, el que ha dit el Sr. Parra de 100 euros, o 200 euros, no sé  
qui pagarà això, pe`ro la gent que paga això sol ser gent que pot. Jo no ho he pagat 
mai en rústic; en els trossos jo no ho he pagat mai. Jo entenc que no queda bé dir-ho, 
però és de veres. En la rústica, si una persona paga 200 euros, té 200 fanecades, o 
100 fanecades; en rústica. Sí; ens agrade o no. No és excusa, o sí; això ho avaluarà 
el temps. Després volia dir-li al Sr. Parra una cosa important; ell ha dit que s’haurien 
de tindre idees més brillants, o que s’hauria de pensar en coses diferents per a poder 
esmenar això, i recollir idees dels altres grups; jo a vosté ja li he dit tres vegades, en 
persona,  que  estic  disposat  a  escoltar-lo  i  seure  amb vosté,  i  si  té  cap  idea  per 
millorar serveis, no és que la posaré en marxa, és que diré ací, en el Ple municipal 
que ha sigut vosté qui l’ha donada; jo no vull  posar-me cap medalla que no em 
pertany,  perquè no estic ací per a medalles.  Estic ací per a intentar portar, de la 
millor forma, una feina que se m’ha encomanat.”

 Sra. Morell Gómez: “Jo estic d’acord, Sr. Oltra, que Obres Públiques és una de 
les delegacions que més diners necessita; per això em va sorprendre, i ho vaig dir en 
el Ple anterior, que li llevaren 250.000 euros de Recollida de Fem, i es destinaren a 
cobrir factures que hi havia en la partida de Cultura,  per valor de 17.000 euros, 
Esports, 80.00 euros; i li vaig dir que l’enllumenat públic era molt important i que 
estava fallant molt; que no es destinaren els diners a altres coses i que ho deixaren 
on  estava;  perquè  considerava  que  hi  havia  coses  més  importants;  però  si  tan 
important  és,  el  pla  de  diputació,  els  950.000 euros  que  han vingut,  es  podrien 
destinar a enllumenat públic, i s’han gastat, o es gastaran 550.000 euros, en un únic 
carrer. Per tant Sr. Oltra, si és qüestió de voluntats, ja ho he dit, diners no n’hi ha per 
a tots i s’ha de prioritzar, i per prioritzar s’ha de fer gestió. Però al Sr. regidor li  
agrada parlar de números i a mi també m’agrada parlar de números. Sr. alcalde, si jo 
li demostra hui ací en el plenari que tindrà 70.000 euros lliures per a l’exercici 2016, 
sense pujar els tributs municipal, retiren la proposta? Si jo li ho demostre, retira la 
proposta? Perquè la tinc ací.”

 Sr. alcalde: “Continue la seua intervenció. Sap que no procedeix entrar; vosté 
acabe la seua intervenció.”

 Sra. Morell Gómez: “Sí; però jo crec que és important. Jo els demostre a vostés 
que estan ací, que som capaços de tindre 700.000 euros lliures respecte a aquest 
exercici, sense pujar un cèntim; disminuint despeses, bancàries, per suposat. Li ho 
demostre;  retiren  la  proposta  i  demà  presentem  una  nova,  ajustant  els  tipus 
impositius perquè els ciutadans d’Oliva no els puge la contribució? Si l’alcalde no té 
problema repartim la proposta, si volen.”
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 Sr. alcalde: “Sra. Morell, vosté acabe la seua intervenció i després repartirà la 
seua proposta, i després ja vorem si és proposta, si no ho és, etc. Vosté acabe la seua 
intervenció i després ja repartirem la proposta.”

 Sra.  Morell  Gómez: “Sr.  alcalde,  és  que  com  parlàvem  de  números,  amb 
números jo li demostre que amortitzant 1,6 milions d’euros, que està en el punt núm. 
4,  que  és  la  SC 04/2015,  jo  li  demostre  que  amortitzant  anticipadament  alguns 
préstecs en concret, estalviem 702.454,55 euros. Li ho demostre; però per poder-me 
explicar ho hauran de repartir; perquè jo també he fet els meus deures.”

El  Sr.  alcalde  accedeix  al  fet  de  repartir  als  diferents  grups  municipals  la  proposta 
elaborada  pel  Grup  Socialista,  i  manifesta  que  continue  amb  la  intervenció  la  Sra. 
Morell. 

 Sra. Morell Gómez: “Si volen un recés, o volen que els ho explique en un altre 
fòrum no tinc cap problema.”

 Sr. alcalde: “Continue la seua intervenció.”

 Sra.  Morell  Gómez: “Ho  dic  perquè  la  idea  era  incrementar  al  voltant  de 
700.000 euros el pressupost de 2016 respecte al pressupost de 2015; els ajustos no 
s’estan produint modificant els ingressos municipals sinó modificant el capital dels 
préstecs  que  té  l’Ajuntament  d’Oliva  i  dels  seus  interessos.  L’any  2014  vam 
liquidar,  i  ens  van  sobrar,  perquè  van  haver  més  ingressos  que  despeses, 
1.681.655,23  euros,  que  és  el  romanent  de  tresoreria  de  2014  per  a  despeses 
generals.  Si amortitzem el préstec BCL691896, estalviaríem 129.000 euros per a 
l’exercici 2016; si amortitzem el préstec BSCH21490 estalviem 158.933 euros; com 
ja hem finiquitat i acabat el del Sabadell Solbanc, que ja ha finalitzat el préstec en 
l’exercici  2015, per tant en 2016 no se li  ha de fer front;  si de Bankia,  els  tres 
préstecs que hi ah a Bankia, els amortitzem, entra a tributar un nou, que és el de 
700.000 euros de la Caixa, aqueix torna i per això està en negatiu, perquè comença a 
amortitzar-lo en l’exercici 2016, tindrem un estalvi de 683.083,55 euros. Després els 
interessos que van lligats, 19.000 euros en total, 702.454,55 euros. Encara sobrarien 
del romanent de 2014 318.000 euros, que es podrien quedar per amortitzar altres 
préstecs, o per a qualsevol diferència que puga haver en els tipus d’interés bancari. 
Això són els números; he anat a Tresoreria per vore que foren els que toca i que no 
em deixara cap préstec a tindre en compte. Me’n puc anar en alguna xifra, però crec 
que no me n’aniré molt.”

 Sr. alcalde: “Sra. Morell, òbviament no pretendrà vosté; aqueixos són els seus 
números.  Com vosté  sap  jo  no  gestione  totes  les  àrees;  tinc  delegada  la  gestió 
d’Hisenda  en  el  Sr.  regidor  d’Hisenda.  Òbviament  confie  en  tots  els  regidors 
delegats i per tant no crec que siga el moment, així ràpidament, per poder considerar 
això. No sé si el regidor d’Hisenda voldrà dir cap cosa al respecte. De totes formes, 
vull que acaben les intervencions.”
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 Sr. Parra Salort: “En primer lloc, per les al·lusions que m’han fet al fet que han 

comentat  que  si  teníem  idees  les  aportàrem,  la  veritat  és  que  sí,  que  les  hem 
aportades,  en  concret  una  molt  curiosa,  que  és  intentar  crear  una  agrupació  de 
llauradors, sense cap tipus d’ànim polític, i sense més coneixement per part d’algun 
regidor i algun membre del partit de Projecte Ciutadans d’Oliva, se’ns ha criticat 
sense saber a què es devia, o què preteníem amb això. La segona cosa és que vaig 
haver de demanar en el Ple anterior a vore si es podria constituir el Consell Local  
Agrari, i la veritat és que va haver de córrer un altre Ple per a haver de constituir-lo. 
A data de hui continuem sense saber si ens hem de reunir, si no ens hem de reunir, o 
si hem de fer cap cosa en el consell, o si hem d’aportar idees. Però bé. Per últim,  
indicar-li que des de les vostres cadires, dels vostres llocs se’ns ha recordat que qui 
governa sou vosaltres, i nosaltres som l’oposició. Per tant poc puc dir al respecte.  
Del  fet  que  el  Partit  Popular  ha  governat,  nosaltres  estem  des  de  2012  sense 
governar, fa més de tres anys; dir-nos ara si havíem previst,  si havíem deixat de 
previndre, és com dir vaig a atacar-te per dir-te alguna cosa, però res; nosaltres no 
hem governat des d’aleshores, mentre que la majoria de vostés estan governant des 
dels últims tres anys. I respecte al que comentava el Sr. Canet, de si se’ns obliden, 
no se’ns oblida res; però cada any és distint; per això cada pressupost, quan una 
empresa, un ajuntament, una persona fa un pressupost cada any és distint. Els anys 
anteriors hi havia una série de balafiaments, com vostés han comentat, i crec que 
està de sobra tornar-los a traure ací. Però aqueixos balafiaments, que es coneixien 
perfectament, s’han deixat de produir i per tant no tindrem eixides de diners, i per 
tant del nostre pressupost, de les eixides, ja no eixirà, i per tant tindrem amb els 
mateixos ingressos, menys eixides i més líquid per poder atendre serveis; o siga no 
recordem altra  vegada Martí  de  Veses  i  tal,  perquè  això  ja  ha  eixit,  això  ja  no 
compta en el nou pressupost, estarà en els anteriors. Per tant, si jo ingresses deu, ja 
no n’ixen cinc per pagar, em queden els deu. I del tema del rescat; el rescat, com 
s’ha comentat ací, ja s’ha solventat; i per tant tots aquells excessos i despeses ja no 
existeixen. Per tant tindrem un pressupost del qual eixirà molt menys despeses i ens 
permetrà tindre més per a atendre aqueixos serveis.”

 Sr. alcalde: “Conclourem amb la seua intervenció; tinga en compte, i supose 
que vosté ho sap, ací hi ha molts factors que no estan previstos i a la lleugera no es 
poden analitzar;  i  tinga en compte també la situació límit  pel que fa a temps de 
publicació i tramitació d’aquesta proposta i que sempre estem a temps, en època de 
publicació,  de  fer  alguna  modificació.  Té  la  paraula  per  tancar  el  Sr.  regidor 
d’Hisenda.”

 Sr. Canet Llidó: “Jo crec que en la meua primera intervenció havia parlat que 
aquestes  decisions  ni  es  poden prendre frívolament,  ni  per  generar  un titular,  ni 
menys encara per a generar un colp d’efecte d’última hora i ja està. Els números 
s’han de mirar amb rigor, i s’han de mirar amb deteniment. Però jo torne a dir que hi 
ha una série de xifres objectives, i és la situació econòmica de l’Ajuntament d’Oliva. 
Aqueix és el punt de partida que s’ha d’avaluar per a analitzar si cal o no pujar 
impostos, o baixar-los. No es pot fer simplement pensant amb el que és més còmode 
o més popular sinó que les decisions s’han de prendre mirant les xifres; i aquest 
ajuntament, per tornar a parlar de les xifres, en els últims anys s’ha acollit a tres 
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operacions de rescat. En 2006 es va incomplir l’objectiu d’estabilitat pressupostària, 
i aquest ajuntament es va vore obligat a elaborar un pla econòmic i financer a mitjà 
termini. 2006. tres anys després, 2009, l’Ajuntament d’Oliva novament es va vore 
obligat  a acollir-se a una operació de finançament,  per valor  de més d’un milió 
d’euros, que també anava lligat a un pla de sanejament, que hem acabat fa no res. I 
en 2012 altra vegada l’ajuntament es va vore obligat a acollir-se a una altra operació 
d’endeutament extraordinària, per a fer front a uns diners que de normal no podia 
pagar, i això que tenia un pressupost més gran que el d’enguany. No es tracta de 
retraure allò de Martí de Veses perquè sí, es tracta de recordar que en 2011, segons 
es va dir en aquest saló de Plens, no es va pagar a la família Martí de Veses perquè 
no es podia, perquè no es podia des de 2009 fins a 2013 que es va pagar. I no es  
podia quan aquest ajuntament tenia una situació econòmica millor que la que té ara. 
Millor; i ahí estan les xifres per comprovar-ho. Així i tot, en 2012 l’ajuntament es va 
haver d’acollir a una operació d’endeutament. És cert que ahí el Partit Popular no va 
deure res, va arribar i va haver de pagar la factura; i va haver de proposar un pla de 
sanejament,  de mesures correctores.  Jo sempre he dit que aqueix pla de mesures 
correctores era desproporcionat,  però de dir que és desproporcionat a dir que no 
calia prendre cap mesura correctora, hi ha un abisme. I en aquest moment mesures 
correctores se n’han pres ben poques; i ahí estan les xifres per demostrar-ho. Els 
ingressos del pressupost de 2012, 2013, 2014 i 2015 són inferiors als de 2011. I 
aqueix pla d’ajust preveia augmentar el pressupost respecte al de 2011. Jo no dic 
que  s’haguera  d’incrementar  en  la  mesura  que  deia  el  pla  d’ajust;  però  de  no 
incrementar a disminuir se’n va un abisme. I per això és pel que ens trobem en totes 
aquestes situacions estranyes d’un ajuntament que el seu dia a dia li costa d’afrontar; 
i  això  acaben  pagant-ho  els  ciutadans  i  ciutadanes  d’aquesta  ciutat,  perquè  no 
gestionar bé i no fer front als problemes acaba generant més despesa. I l’exemple de 
Martí de Veses és un exemple més, però se’n poden posar més; si no es van pagar 
els diners quan tocava, això ha generat uns interessos de demora; en lloc de pagar 
851.000 euros, a la fi se n’han pagat un milió. 150.000 euros gratuïtament, per no 
pagar quan tocava, perquè segons es va dir en aquest plenari, no es podia en 2009, 
2010 i 2011, amb un pressupost més elevat que el de 2015, torne a dir. I això es nota 
en coses com el que ens ha recordat el regidor delegat d’Obres i Serveis, les coses 
van deteriorant-se i a la fi costa molt arreglar-les totes, com l’enllumenat públic, 
com el que ha passat en la piscina, on es perdia aigua diàriament, aigua que feia falta 
energia per portar a la piscina i escalfar-la, cada dia, perquè es perdia; perquè no hi 
havia diners per arreglar-ho. No fer les coses bé, per a aquesta ciutat, costa diners als 
ciutadans  de  la  ciutat.  I  per  a  fer  les  coses  bé  cal  tindre  el  nivell  d’ingressos 
suficients per a gestionar bé aquesta ciutat. I torne a recordar, en 2010 i 2011 aquest 
ajuntament  tenia  menys  edificis  municipals  dels  que  té  ara.  Ara  té  més  edificis 
municipals, i els edificis municipals costen de mantindre, els ascensors costen de 
mantindre, costa de mantindre la llum, costa de mantindre la neteja, el manteniment 
i les reparacions; les coses costen diners, i no es pot pensar que si en 2011, amb 
menys  edificis,  amb  menys  sòl  urbà,  ja  no  podíem  arribar  a  pagar  als  nostres 
proveïdors, i no li podíem pagar a la família Martí de Veses, ni podíem pagar els 
interessos d’FCC; si això no ho podíem fer en 2011, amb un pressupost superior, 
evidentment  serà difícil  justificar  que podem fer-ho en 2015 amb un pressupost 
inferior. Serà molt difícil de justificar.”

Pàgina: 25



AJUNTAMENT D’OLIVA

Sotmesa a votació la petició del portaveu del Grup Partido Popular, Sr. Parra Salort, 
proposant deixar l’assumpte sobre la Mesa, és rebutjada per 11 vots en contra (5 vots 
del Grup Compromís per Oliva, 4 vots del Grup Projecte-Ciutadans d'Oliva, 1 vot del 
Grup Esquerra Unida del País Valencià, i 1 vot del Grup Municipal Gent d'Oliva),  i 9 
vots a favor (6 del grup PP, i 3 del Grup Socialista Municipal d’Oliva)

Sotmesa  a  votació  l’apartat  primer  de  l’esmena  presentada  pel  Grup  Socialista 
Municipal d’Oliva,  relatiu a la substitució de l’article 8, és rebutjada per 11  vots en 
contra  (5  vots  del  Grup Compromís  per  Oliva,  4  vots  del  Grup Projecte-Ciutadans 
d'Oliva, 1 vot del Grup Esquerra Unida del País Valencià i 1 vot del Grup Municipal 
Gent d'Oliva), i 9 vots a favor (6 del grup PP, i 3 del Grup Socialista Municipal d’Oliva)

Sotmesa a votació l’apartat segon de l’esmena presentada pel Grup Socialista Municipal 
d’Oliva, relatiu a l’adhesió en l’article 8 d’un nou punt, és aprovada per 14 vots a favor 
(5 vots del Grup Compromís per Oliva, 4 vots del Grup Projecte-Ciutadans d'Oliva, 3 
del Grup Socialista Municipal d’Oliva, 1 vot del Grup Esquerra Unida del País Valencià 
i 1 vot del Grup Municipal Gent d'Oliva), i 6 vots en contra (del grup PP).

Sotmesa a votació l’apartat tercer de l’esmena presentada pel Grup Socialista Municipal 
d’Oliva, relatiu a la supressió de l’article 9, s’aprova per unanimitat de tots els membres 
assistents.

Sotmesa  a  votació  el  dictamen  amb  la  incorporació  dels  apartats  segon  i  tercer  de 
l’esmena presentada pel Grup Socialista Municipal, el Ple de l’Ajuntament, per majoria 
amb 11 vots a favor (5 vots del Grup Compromís per Oliva, 4 vots del Grup Projecte-
Ciutadans d'Oliva, 1 vot del Grup Esquerra Unida del País Valencià i 1 vot del Grup 
Municipal  Gent d'Oliva),  i  9 vots en contra  (6 del grup PP, i  3 del Grup Socialista 
Municipal d’Oliva) ACORDA aprovar el dictamen transcrit, amb la incorporació de les 
modificacions dels articles 8 i 9, d’acord amb els apartats segon i tercer de l’esmena 
presentada  pel  Grup  Socialista  Municipal  d’Oliva,  i  en  conseqüència  elevar  les 
propostes que conté a la categoria d’acord del Ple de l’Ajuntament.

TERCER.-  DICTAMEN  CI  EXTRAORDINÀRIA  I  URGENT  D’HISENDA  I 
BÉNS MUNICIPALS SOBRE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 
DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, de 
data 10 de novembre de 2015, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:
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“PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE 

LA TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DEL 
DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL

Realitzada la tramitació pertinent, i en compliment del que disposa el Reial Decret Legislatiu  
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes  
Locals.

Este Tinent d'Alcalde considera que es compleixen els requisits necessaris continguts en les 
normes legals citades anteriorment.

La Comisió d’Hìsenda, amb el vot favorable de D. Vicent Canet Llidó (representant de Bloc-
Compromís, 5 vots), Dª. Yolanda Pastor Bolo (representant de Projecte Ciutadans d’Oliva, 4 
vots),  D. José Salazar Cuadrado(representant de Gent d’Oliva, 1 vot),  i  D. Alejandro Salort  
Rubio (representant d’Esquerra Unida País Valencià, 1 vot) i l’abstenció de D. Vicente Parra  
Salort (representant del PP, 6 vots) i de Dª Ana Mª Morell Gómez (representant del PSOE, 4  
vots) es DICTAMINA FAVORABLEMENT la següent

PROPOSTA D’ACORD
Primer.-  Aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per utilització 
privativa i  aprofitament  especial  del  domini  públic,  amb la  redacció que s'arreplega com a 
Annex.

Segon.-  Donar  a  l'expedient  la  tramitació  i  publicitat  preceptiva,  per  mitjà  d'exposició  del 
mateix en el tauler d'anuncis d'este Ajuntament i en el Butlletí Oficial de lo Provincia, per un 
termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les 
reclamacions que estimen oportunes.

Tercer.-  Considerar, en el cas que no es presentaren reclamacions a l'expedient en el termini  
anteriorment  indicat,  que  l'Acord  és  definitiu,  basant-se  en  l'article  17.3  del  Reial  Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de marc, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les  
Hisendes Locals.

Quart.- Facultar al Sr. Tinent d'Alcalde delegat d'Hisenda per a subscriure els documents 
relacionats amb este assumpte.

Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per utilització privativa i aprofitament especial 
del domini públic

SUMARI
Article 1.- Fonament
Article 2.- Fet imposable
Article 3.- Subjecte passiu
Article 4.- Meritació i pagament
Article 5.- Normes generals de la quota tributària per les utilitzacions privatives o aprofitaments 

especials de la via pública
Article 6. Quota tributària dels "quioscos"
Article 7. Quota tributària de les "taules i cadires amb finalitat lucrativa"
Article 8. Quota tributària de les "ocupacions amb motiu d’obres que no tallen el trànsit"
Article 9. Quota tributària de les "ocupacions amb motiu d’obres que sí tallen el trànsit"
Article 10. Quota tributària de les "ocupacions puntuals: mudances, actes socials..."
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Article 11. Quota tributària dels "guals"
Article 12. Quota tributària de les "zones de càrrega i descàrrega"
Article 13. Quota tributària de les "reserves de via pública per a parades de transport públic"
Article 14. Quota tributària dels "mercats"
Article 15. Quota tributària de la "zona marítima terrestre"
Article 16.  Quota tributària dels "llocs de venda,  serveis i  atraccions,  diferents dels articles  

anteriors"
Article 17. Quota tributària de les "altres ocupacions del sòl"
Article 18. Quota tributària de les "altres ocupacions del vol i subsòl"
Article 19.- Normes de gestió
Article 20.- Normes subsidiàries
Disposició final
Annex 1. Guia de carrers per tipologies urbanístiques

Article 1.- Fonament
En ús de les facultats reconegudes als articles 106 de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases de  
Règim Local, i 57 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat  
amb el que es disposa als articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes  
Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial 
del domini públic municipal i pels serveis prestats per l’Ajuntament, en virtut de l’article 115-c 
de la Llei de Costes, en els béns de domini públic estatal, que es regeix per allò disposat al Text  
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i en la present ordenança.

Article 2.- Fet imposable
1.-  El  fet  imposable  de  la  Taxa  està  constituït  per  la  utilització  privativa  o  l’aprofitament  
especial  del  domini  públic municipal,  i  la  prestació de serveis de gestió municipal  sobre el  
domini  públic local  i  estatal,  conforme a l’especificació continguda als articles 5-19 que es 
recullen en aquesta ordenança fiscal.

2.-  No es  meritaran les  taxes,  amb independència  de l’obligació de  sol·licitar  i  obtindre  la 
llicència o autorització corresponent, en les utilitzacions o aprofitaments següents:

- La utilització o ocupació del domini públic amb motiu de la celebració de festes populars.
-  L’ocupació  de  la  via  pública  per  al  rodatge  de  pel·lícules,  vídeos,  enregistraments 
televisius  i  impressió  de  fotografies,  sempre  que  no  tinguen  finalitat  lucrativa,  amb 
independència d’obtenir la pertinent autorització municipal.
- Les reserves d’espai establertes amb caràcter general per la millor ordenació del trànsit,  
així com les zones de prohibició d’estacionament davant de les eixides d’emergència de 
locals de pública concurrència, sempre que estiguen degudament autoritzades.
- Els centres d'ensenyament reglat i els centres de salut que, per motius de seguretat, hagen 
de disposar  de reserves per a  entrada i  eixida de vehicles  d'emergència.  La declaració  
d'exempció  requerirà  la  tramitació  del  corresponent  expedient,  a  petició  de  la  persona 
interessada,  on es  determinarà  la  necessitat  de reserva de via  pública  per  a la finalitat  
esmentada.
- La reserva d’espai (una per titular) per a l’aparcament o l’entrada, de forma exclusiva, de 
vehicles que, per raó de minusvalideses dels seus titulars i en aplicació de l’apartat 1.e de 
l’article  94.1  de  la  Llei  Reguladora  de  les  Hisendes  Locals,  es  troben  exempts  del 
pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
- La utilització o ocupació del domini públic per quioscos de l'ONCE.
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Article 3.- Subjectes passius
1.-  Són  subjectes  passius  de  la  taxa  que  es  regula  en  aquesta  ordenança,  en  concepte  de 
contribuents, les persones físiques o jurídiques que gaudeixen, utilitzen o aprofiten especialment 
o privativa el domini públic municipal (o l’estatal, en els termes al·ludits a l’article primer) en  
benefici propi.

2.- Tindran la condició de substituts del contribuent de la taxa per l’entrada de vehicles a través 
de les voreres i per la seua construcció, manteniment, modificació i supressió, els propietaris de 
les finques i locals a que donen accés els guals, els quals, en el seu cas, podran repercutir les  
quotes en els corresponents beneficiaris.

Article 4.- Meritació i pagament
1.-  La  taxa  es  merita  segons  la  naturalesa  del  fet  imposable  i  conforme  es  determina  a 
continuació:

a)  En  els  aprofitaments  temporals  o  per  períodes  inferiors  a  l'any,  en  el  moment  de  
sol·licitar la corresponent autorització, que no es tramitarà si no s’ha realitzat el pagament  
corresponent  o  s’ha concedit  l’ajornament  o aplaçament  del  deute  i  el  mateix  finalitza 
abans d’acabar l’any natural de l’aprofitament.
b) En els aprofitaments permanents (Quioscos, Guals i Mercat de Divendres), el primer dia 
del  període  impositiu,  que  es  concreta  en  l’any  natural,  llevat  dels  supòsits  de 
començament de la utilització privativa o l’aprofitament especial i en els del cessament, on 
el  període  impositiu  s’ajustarà  a  aquesta  circumstància,  i  es  prorratejarà  la  quota  per 
trimestres  naturals.  Respecte  d’aquest  prorrateig,  la  quota  comprendrà  el  trimestre  de 
l’inici o cessament; i com a data de cessament s’atendrà a la comunicació de la baixa.

2.- El pagament de la taxa es realitzarà:
a) Si es tracta d’aprofitaments temporals o per períodes inferiors a un any, i també en el  
supòsit  de  començament  de  l’aprofitament  permanent,  per  l’ingrés  directe  als  comptes 
bancaris  municipals  o  per  altres  procediments  que  l’Ajuntament  determine,  mitjançant 
autoliquidació o liquidació administrativa, segons els casos.
b) Si es tracta d’aprofitaments permanents inclosos en matrícula (quioscos i guals), per  
l’ingrés als comptes municipals, als períodes que en cada cas es determinen; si no estan 
inclosos en matrícula (mercat  del divendres),  mitjançant  liquidació que s’ingressarà als 
comptes municipals.

3.- En el supòsit de denegació d’una sol·licitud d’ocupació, o en el cas del seu desistiment,  
procedirà l’oportuna devolució, de la totalitat de la quota corresponent, en el primer cas, i del 70  
% de la mateixa en el segon.

4.- Si la tarifa està referida a un determinat període de temps (any o temporada) i l’ocupació no  
s’estenga a la seua totalitat, s’aplicaran les següents regles:

a) Nou aprofitament que té lloc una vegada començat el corresponent període: únicament 
es prorratejarà la quota, per trimestres naturals, en el cas que el període siga anual.
b)  Cessament  o modificació de l’aprofitament:  únicament  procedirà el  prorrateig en el  
supòsit  d’aprofitaments  permanents  (Quioscos,  Guals  i  Mercat  del  Divendres),  sense 
perjudici d’allò previst a l’apartat següent.

5.-  Si  per  causes  no  imputables  al  subjecte  passiu  (entenent-se  per  tals  les  no  provocades 
directament  o  indirecta  per  aquest)  no  es  faça  ús  del  dret  a  la  utilització  privativa  o  
l’aprofitament  especial,  procedirà la devolució de l’import  corresponent,  mitjançant  l’oportú 
prorrateig, que tindrà caràcter trimestral en els aprofitaments permanents i diari en altre cas.
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Article  5.-  Normes  generals  de  la  quota  tributària  per  les  utilitzacions  privatives  o 
aprofitaments especials de la via pública
1. La quantia de la taxa estarà determinada en base al següent polinomi, amb les modalitzacions 
oportunes previstes, en el seu cas, als corresponents epígrafs. Quota tributària = MB x S x T x 
CPA x CC; on els elements són:

- “MB” és el Mòdul Bàsic de Valoració (MB). Té caràcter anual, i el seu valor és de 41 €.
- “S” és la superfície, en metres quadrats (M2), de l’aprofitament, tot i que s’atendrà als  
metres lineals (Ml) quan així s’especifique als corresponents epígrafs. Es computaran per 
unitats de metre, i s’arrodonirà per excés.
- “T” és el temps de l’aprofitament (núm. dies/365 ó núm. mesos/12).
- “CPA” és el coeficient ponderador que pot establir-se per a tot un epígraf o tipus general 
d’aprofitament.
- “CC” són coeficients correctors que poden recollir-se als corresponents epígrafs per tal 
d’atendre,  dins  d’un  tipus  d’aprofitament  a  circumstàncies  com ara  l’estacionalitat,  la 
intensitat, la capacitat econòmica o d’altres. Cas que en resulten aplicables més d’un, ho 
seran acumulativament.

2.  Si  s’utilitzen  procediments  de  licitació  pública  per  a  l’adjudicació  de  les  ocupacions  o 
aprofitaments, l’import de la taxa estarà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la  
qual  recaiga la  concessió,  autorització  o adjudicació,  sent  el  tipus  o base de la  licitació la  
quantia que resulte de l’epígraf corresponent.

3. S’estableix com a import de quota mínima de liquidació la quantitat de 10 €.

4.  Si  es  tracta  d’aprofitaments  constituïts  a  favor  d’empreses  explotadores  de  serveis  de 
subministrament que resulten d’interés general o afecten a la generalitat o a una part important 
del  veïnat,  l’import  de  la  Taxa consistirà  en el  1,5% dels  ingressos  bruts  procedents  de la  
facturació que obtinguen anualment al terme municipal, en els termes previstos a l’article 24 del 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Article 6. Quota tributària dels "quioscos"
1. La quota tributària per les utilitzacions privatives o aprofitaments especials de la via pública 
dels "quioscos", amb els seus factors ponderadors, és la següent:

Tarifa base anual Coeficients correctors (CC)

MB x S x CPA (=1) x CC

* Es computarà una superfície mínima de 8  
m2

Quioscos de begudes i gelats 1,00

Quioscos-bar i quioscos de premsa 1,10

Establiments de temporada (15-03 a 15-09) 0,80

2. Aquest concepte es cobrarà mitjançant matrícula anual. És independent i compatible amb la 
taxa per l’ocupació amb taules i cadires.

Article 7. Quota tributària de les "taules i cadires amb finalitat lucrativa"
1. La quota tributària per les utilitzacions privatives o aprofitaments especials de la via pública 
de les "taules i cadires amb finalitat lucrativa", amb els seus factors ponderadors, és la següent:

Pàgina: 30



AJUNTAMENT D’OLIVA

Tarifa base anual Coeficients correctors (CC)

MB x S x CPA (=0,35) x CC

Temporada (01-03 a 31-10) 0,80

Ús de tanques de separació 1,10

Ús de tendals i marquesines obertes 1,50

Tancats per dos o més costats 2,00

2. Aquest concepte es cobrarà mitjançant autoliquidació, la qual podrà també fer-se servir com a 
sol·licitud de l’aprofitament. Cas que es tracte d’aprofitament ja autoritzat en anys anteriors, el 
mateix s’entendrà prorrogat automàticament amb la nova sol·licitud i la realització de l’ingrés  
corresponent, llevat que per resolució expressa es determine una altra cosa.

Article 8. Quota tributària de les "ocupacions amb motiu d’obres que no tallen el trànsit"
1. La quota tributària per les utilitzacions privatives o aprofitaments especials de la via pública 
de  les  "ocupacions  amb  motiu  d’obres  que  no  tallen  el  trànsit",  amb  els  seus  factors 
ponderadors, és la següent:

Tarifa base Coeficients correctors (CC)

MB x S x T x CPA (=1,8) x CC

Supòsit particular: Contenidor: 2,2 €  
per dia

Bastides volades 0,30

Grues 0,015

2. Aquest concepte comprén els supòsits d’ocupació del domini públic municipal amb materials 
i escombraries, tanques i bastiments, reserva per a càrrega i descàrrega, i d’altres motivats per la  
realització d’obres. Així mateix, els guals temporals amb motiu d’obres tributaran per aquest 
epígraf.
Respecte de l’ocupació del vol amb grues, s’atendrà a la superfície del domini públic sobre la  
qual  haja de projectar-se la grua,  i  la  corresponent  quota serà compatible amb la relativa a  
l’ocupació del sòl, cas que la grua s’assente sobre el domini públic.

Article 9. Quota tributària de les "ocupacions amb motiu d’obres que sí tallen el trànsit"
1. La quota tributària per les utilitzacions privatives o aprofitaments especials de la via pública 
de les "ocupacions amb motiu d’obres que sí tallen el trànsit", amb els seus factors ponderadors, 
és la següent:

Tarifa base Coeficients correctors (CC)

80 € per dia

Carrer tipus A 1,45

Carrer tipus B 1,00

Resta de carrers 0,65

* La llista de carrers s’acompanya com a annex a la present ordenança.
2. La liquidació que es practique per aquest concepte és independent de la que siga procedent 
pels elements materials o instal·lacions que ocupen el domini públic.
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Article 10. Quota tributària de les "ocupacions puntuals: mudances, actes privats"
1. La quota tributària per les utilitzacions privatives o aprofitaments especials de la via pública 
de les "ocupacions puntuals: mudances, actes privats", amb els seus factors ponderadors, és la 
següent:

Tarifa base Coeficients correctors (CC)

60 € per dia

Carrer tipus A 1,45

Carrer tipus B 1,00

Resta de carrers 0,65
* La llista de carrers s’acompanya com a annex a la present ordenança.
2. En el supòsit de mudances dins la població que tinguen lloc el mateix dia, es practicarà una  
única liquidació, en base a la major de les dues superfícies ocupades (la del lloc d’origen o la de 
la destinació).

Article 11. Quota tributària dels "guals"
1. La quota tributària per les utilitzacions privatives o aprofitaments especials de la via pública 
dels "guals", amb els seus factors ponderadors, és la següent:

a) Taxes administratives
Per cada autorització que se sol·licite: 60 €

Per canvi de titularitat o modalitat de gual 20 €

Per duplicat de placa 10 €

b) Entrada i eixida de vehicles a través de les voreres amb reserva de via pública

Zona Capacitat
Ocupació via pública

Fins a 3 m Fins a 4 m Fins a 5 m

Nucli vell 50,47 € 67,29 € 84,12 €

Platges
Fins a 5 places 61,13 € 81,51 € 101,89 €

Més de 5 places 70,78 € 94,38 € 117,97 €

Polígons 
industrials

Fins a 5 places 63,72 € 84,96 € 106,20 €

Més de 5 places 74,34 € 99,12 € 123,90 €

Resta de la 
ciutat

Fins a 5 places 86,21 € 114,95 € 143,68 €

Més de 5 places 108,90 € 145,20 € 181,50 €

La determinació de la Zona a què correspon l'autorització s'efectuarà d'acord amb l'annex 
d'esta ordenança. Si una via se situa en la frontera entre dues zones s'assignarà la quota de 
la zona de major valor amb què delimite.

c) Entrada i eixida de vehicles a través de les voreres sense reserva de via pública
En els supòsits d'entrada i eixida de vehicles a través de les voreres que no requerisquen de  
reserva  de  via  pública  (circumstància,  aquesta,  que  caldrà  acreditar  adequadament),  
s'aplicaran les tarifes de la zona del "nucli vell" del quadre de l'apartat anterior (b).

2. Aquest concepte, que es cobrarà mitjançant matrícula anual, comprén els supòsits de guals 
per a l’entrada de vehicles a través de les voreres i altres espais de domini públic destinats als  
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vianants,  diferenciant entre els supòsits que requereixen de reserva de via pública per poder  
realitzar les maniobres que permeten les entrades i eixides dels vehicles, i els supòsits que no 
requereixen d'aquesta reserva.

3. En els supòsits d'entrada i eixida de vehicles a través de les voreres amb caràcter temporal, en 
els  termes  que  preveu  l'ordenança  no  fiscal  reguladora  de  la  concessió  d'este  tipus 
d'autoritzacions, s'aplicarà un coeficient del 0,5 a la tarifa que resulte del quadre anterior.

4. Si es comprova, pels Serveis Municipals, l’existència d’un efectiu aprofitament del domini  
públic  per  tal  d’accedir  a  garatges  i  altres  béns  de  particulars  sense  que  s’haja  obtingut  la 
corresponent autorització, es procedirà a la incorporació a la matrícula, tot això sense perjudici  
de l’obligació del particular de regularitzar la seua situació.

5. En el supòsit que s’autoritzen passos provisionals, la quota que resulte de l’aplicació de la  
tarifa es prorratejarà per trimestres naturals que comprendran el de l’inici i el del cessament.

6. Respecte de la longitud de l’ocupació, caldrà ajustar-se a la longitud d'ocupació de la vorera, 
arrodonida per excés a unitats de metre.

7. Per la tramitació de l’expedient  de concessió del Gual  es satisfarà la tarifa corresponent,  
específicament prevista a aquest mateix article.

8. La primera expedició de les plaques de gual no meritarà tarifa; no així els duplicats, que  
meritaran la tarifa corresponent.

9. Les plaques de guals, tot i que lliurades als corresponents subjectes passius, conserven el  
caràcter d’objectes de titularitat municipal, de forma que a l’extinció de l’aprofitament, ja siga 
voluntària,  ja  per  declaració  de caducitat,  es  procedirà  al  seu retorn  a  l’Ajuntament  o  a  la  
retirada directa pels Serveis Municipals.

Article 12. Quota tributària de les "zones de càrrega i descàrrega"
1. La quota tributària per les utilitzacions privatives o aprofitaments especials de la via pública 
de les "zones de càrrega i descàrrega", amb els seus factors ponderadors, és la següent:

a) Taxes administratives
Per cada autorització que se sol·licite: 60 €

Per canvi de titularitat o modalitat 20 €

b) Reserva d'espai per a càrrega i descàrrega

Zona
Ocupació via pública

Fins a 16 
m2

Fins a 24 
m2

Fins a 32 
m2

Polígons industrials 21,71 € 27,14 € 32,57 €

Nucli vell 23,97 € 29,97 € 35,96 €

Platges 60,06 € 75,07 € 90,09 €

Resta de la ciutat 66,55 € 83,19 € 99,82 €
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La determinació de la Zona a què correspon l'autorització s'efectuarà d'acord amb l'annex d'esta  
ordenança. Si una via se situa en la frontera entre dues zones s'assignarà la quota de la zona de 
major valor amb què delimite.

2. Aquest concepte, que es cobrarà mitjançant matrícula anual, comprén els supòsits de reserves, 
temporals o permanents, per a la càrrega i descàrrega de mercaderies.

3. En el supòsit que s’autoritzen reserves provisionals, la quota que resulte de l’aplicació de la 
tarifa es prorratejarà per trimestres naturals que comprendran el de l’inici i el del cessament.

4. Respecte de la longitud de l’ocupació, caldrà ajustar-se a la longitud d'ocupació de la vorera 
i/o vial, arrodonida per excés a unitats de metre.
5. Per la tramitació de l’expedient de concessió de la reserva se satisfarà la tarifa corresponent,  
específicament prevista a aquest mateix article.

Article 13. Quota tributària de les "reserves de via pública per a parades de transport 
públic"
1. La quota tributària per les utilitzacions privatives o aprofitaments especials de la via pública 
de  les  "reserves  de  via  pública  per  a  parades  de  transport  públic",  amb  els  seus  factors  
ponderadors, és la següent:
a) Taxes administratives

Per cada autorització que se sol·licite: 60 €

Per canvi de titularitat o modalitat 20 €

b) Reserva per a parada de vehicles de línia regular

Zona
Ocupació via pública

Fins a 16 
m2

Fins a 24 
m2

Fins a 32 
m2

Polígons 
industrials 17,37 € 26,05 € 30,21 €

Nucli vell 25,57 € 38,36 € 51,14 €

Platges 48,05 € 72,07 € 96,10 €

Resta de la ciutat 63,89 € 95,83 € 127,77 €

c) Estacionament de taxis
Zona Per taxi

Polígons 
industrials 6,00 €

Nucli vell 15,00 €

Platges 46,00 €

Resta de la ciutat 46,00 €

La determinació de la Zona a què correspon l'autorització s'efectuarà d'acord amb l'annex d'esta  
ordenança. Si una via se situa en la frontera entre dues zones s'assignarà la quota de la zona de 
major valor amb què delimite.
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2. Aquest concepte, que es cobrarà mitjançant matrícula anual, comprén els supòsits de reserves 
de via pública per a parades de vehicles de línia regular i/o taxis.

3. En el supòsit que s’autoritzen reserves provisionals, la quota que resulte de l’aplicació de la 
tarifa es prorratejarà per trimestres naturals que comprendran el de l’inici i el del cessament.

4. Respecte de la longitud de l’ocupació, caldrà ajustar-se a la longitud d'ocupació de la vorera 
i/o vial, arrodonida per excés a unitats de metre.
5. Per la tramitació de l’expedient de concessió de la reserva se satisfarà la tarifa corresponent,  
específicament prevista a aquest mateix article.

Article 14. Quota tributària dels "mercats"
1. La quota tributària per les utilitzacions privatives o aprofitaments especials de la via pública 
dels "mercats", amb els seus factors ponderadors, és la següent:

Tarifa base anual/temporada Coeficients correctors (CC)

MB x MI x CC

Mercat de divendres
R. particular: Lloc eventual: 2% tarifa  

anual
1,70

Mercat de la Mitja Galta 1,00

Activitats promogudes per l'Ajuntament 0,35

Porrats de sant Blai i sant Antoni (la tarifa 
comprén ambdues dates) 0,20

2. Entre les fires i mercats promogudes per l'Ajuntament troben, en tot cas, els següents: Fira del  
Motor, Fira Gastronòmica, Mercat Medieval i Mercat Artesanal.

Article 15. Quota tributària de la "zona marítima terrestre"
1. La quota tributària per les utilitzacions privatives o aprofitaments especials de la via pública 
de la "zona marítima terrestre", amb els seus factors ponderadors, és la següent:

Tarifa base temporada Coeficients correctors (CC)

MB x S x CPA (=0,85) x CC

Quioscos de gelats i begudes no 
alcohòliques 0,50

"Merenderos" 1,10

Xiringuitos 2,10

Escola i/o lloguer de surf 0,80

Escola i/o lloguer d’aparells (p.e. patins...) 0,02

Espai per a tendals, para-sols i hamaques 0,10

2.  El  concepte  de  “xiringuitos”  comprendrà  les  instal·lacions  que  expedeixen  tot  tipus  de 
begudes alcohòliques i tenen el més tardà horari de tancament.
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Respecte de l’activitat de lloguer de patins aquàtics, i pel cas que l’adjudicació de la instal·lació 
es faça per unitats d’aparells i no per superfície, és calcularà la quota partint de la tarifa prevista, 
de forma proporcional, en base a la consideració de que cada patí ocupa una superfície de 8 m2.

Article 16. Quota tributària dels "llocs de venda, serveis i atraccions, diferents dels articles 
anteriors"
1. La quota tributària per les utilitzacions privatives o aprofitaments especials de la via pública 
dels "llocs de venda, serveis i atraccions, diferents dels articles anteriors", amb els seus factors  
ponderadors, és la següent:

Tarifa base Coeficients correctors (CC)

MB x S x T x CPA (=1,7) x CC

Supòsits particulars:
Tarifa mínima: 10 € per dia (exc. circs i  
teatres)
Tarifa mínima circs i teatres: 50€ per dia
Tarifa mínima liquidación: 15 €

Circs i teatres 0,05

Xurreries i bunyoleries 1,40

Llocs de venda adossats a establiments 0,50

Altres atraccions, llocs i barraques 
d’esbargiment o venda 1,00

Llocs de venda de flors en el cementeri 0,40

Atraccions motopropulsades 1,10

Període estival i de festes tradicionals 
(veure nota de l’epígraf), als aprofitaments 

no anuals
1,20

2. Aquest concepte comprén els llocs, barraques, casetes i atraccions, estiguen o no adossats a 
establiments, que es destinen a activitats de venda, prestació de serveis o esbargiment, i sempre 
que no es troben contemplats a altres epígrafs de la Taxa.
Als efectes d’allò previst en aquest epígraf, es consideren festes tradicionals les següents: Falles,  
Moros  i  Cristians,  Nadal,  Carnestoltes,  Setmana  Santa,  Pasqua,  El  Crist,  El  Rebollet,  Sant 
Francesc i la Fira d’estiu.
En el supòsit que els llocs o casetes es col·loquen en diferents emplaçaments en dies diferents  
del mateix període festiu, es practicarà una única liquidació, sempre que hi haja identitat en la  
resta d’elements de l’ocupació.

Article 17. Quota tributària de les "altres ocupacions del sòl"
1. La quota tributària per les utilitzacions privatives o aprofitaments especials de la via pública 
de les "altres ocupacions del sòl", amb els seus factors ponderadors, és la següent:

Tarifa base Coeficients correctors (CC)

MB x S x T x CPA (=1)

2. En les ocupacions del sòl del domini públic diferents de les previstes als epígrafs anteriors, la 
quota tributària es determinarà en base a la fórmula general, amb l’aplicació dels coeficients 
assenyalats en aquest epígraf.

Article 18. Quota tributària de les "altres ocupacions del vol i subsòl"
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1. La quota tributària per les utilitzacions privatives o aprofitaments especials de la via pública 
de les " altres ocupacions del vol i subsòl", amb els seus factors ponderadors, és la següent:

Tipus de sòl Factor via 
pública

Coeficient corrector 
(CC) - Secció Tarifa (metre lineal)

> 0,30 
m2

> 0,50 
m2

> 1,00 
m2

> 0,30 
m2

> 0,50 
m2

> 1,00 
m2

Sòl No 
Urbanitzable 

Vial menor de 4 m 1,1 1,3 1,5 0,70 0,83 0,96

Sòl No 
Urbanitzable 

Vial major de 4 m 1,1 1,3 1,5 0,55 0,65 0,75

Sòl Urbanitzable 1,1 1,3 1,5 0,63 0,75 0,86

Sòl Urbà Vial major de 10 
m

1,1 1,3 1,5 1,04 1,23 1,42

Sòl Urbà Vial entre 6 i 10 
m

1,1 1,3 1,5 1,25 1,48 1,71

Sòl Urbà Vial menor de 6 m 1,1 1,3 1,5 1,40 1,64 1,90

2. En les ocupacions del vol i subsòl del domini públic diferents de les previstes als epígrafs  
anteriors, la quota tributària es determinarà en base a la fórmula general, amb l’aplicació dels  
coeficients assenyalats en aquest epígraf.

Article 19.- Normes de gestió
1. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat  
o realitzat i, llevat dels supòsits previstos a l’article quart, tindran caràcter irreductible.

2.  Les  persones  o  entitats  interessades  en  la  concessió  d'aprofitaments  regulats  en  aquesta 
Ordenança,  prèviament  hauran  de  sol·licitar  la  corresponent  llicència,  acompanyant  si  és 
procedent els plànols necessaris per a la qualificació de l'aprofitament sol·licitat i de la seua 
situació dins del Municipi, així com realitzar l’ingrés corresponent.

3. Els serveis tècnics municipals comprovaran les declaracions formulades pels interessats i, si 
és procedent, practicaran les liquidacions complementàries que siguen oportunes, concedint-se 
les autoritzacions corresponents una vegada esmenades les possibles deficiències i realitzats els 
ingressos complementaris que siguen procedents.

4.  En  els  aprofitaments  permanents,  una  vegada  autoritzada  l'ocupació,  aquella  s'entendrà 
prorrogada, amb la consegüent obligació d'abonar la taxa, mentre no se sol·licite la baixa per 
l'interessat o l'Ajuntament, motivadament, acorde la caducitat o finalització de tal autorització. 
En el supòsit de la baixa de guals a instància del subjecte passiu, aquest haurà d’acreditar a més  
que no es produeix l’ocupació, als efectes del qual, per tal que la baixa tinga efecte, aquell haurà 
de procedir al retorn de la placa corresponent. La manca de pagament dins del període voluntari  
podrà motivar la declaració de caducitat de la concessió o autorització.

5. En els aprofitaments permanents inclosos en matrícula, els subjectes passius vindran obligats 
a declarar, en el termini de deu dies, els canvis que es produïsquen tant en l’ús i aprofitament 
com en la titularitat de la finca o local corresponent, així com qualsevol altra circumstància 
fiscalment rellevant en ordre al pagament de la Taxa. En la resta d’aprofitaments, qualsevol 
canvi fiscalment rellevant haurà de ser prèviament declarat. En tot cas, quan el canvi o alteració 
comporte  una  major  quota,  prèviament  haurà  de  fer-se  l’ingrés  corresponent  mitjançant 
l’oportuna autoliquidació.
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6.-  Si un aprofitament es realitza sense haver obtingut  la prèvia autorització, o s’extén més 
enllà,  pel  que  fa  a  temps  o  a  superfície,  de  la  corresponent  autorització,  o  d’altra  manera 
s’incompleix allò previst a l’apartat anterior, es considerarà conducta constitutiva d’infracció 
tributària, que tindrà caràcter de greu en cas que la corresponent conducta determine la manca o  
menor  ingrés  sobre  la  quantia  que  legalment  procedira,  o,  en  altre  cas,  d’infracció  simple, 
reputant-se com d’especial rellevància per a la gestió tributària.
En aquest  supòsits,  els  agents de la Policia Local  o el personal funcionari que desenvolupe  
funcions d’inspecció fiscal o d’activitats efectuaran la corresponent denúncia, en base a la qual 
es tramitarà expedient sancionador i es practicarà liquidació tributària que puga correspondre.
Als efectes de la pràctica d’aquesta liquidació, s’estableixen les següents pressumpcions:

- Si el temps d’ocupació ha sigut interromput durant el mes en que es formula la denúncia.
-  Si  la  superfície  ocupada  ha  sigut  la  que  consta  en  la  denúncia,  durant  tot  el  temps 
d’utilització.

7.- Sense perjudici del pagament de la quota i de les sancions i recàrrecs que siguen procedents, 
l'ocupació realitzada total o parcialment sense el previ ingrés i l'obtenció de l'oportuna llicència 
podrà donar lloc a la seua no concessió. En aquestos casos, no havent-se procedit a la retirada  
dels elements corresponents en el termini  concedit a l’efecte, es procedirà a la mateixa, per  
execució subsidiària, pels Serveis Municipals.

8. Les autoritzacions, llevat del cas que estiguen vinculades a determinats immobles (Guals i  
Taules  i  Cadires),  tindran  caràcter  personal  i  no  podran  cedir-se  o  rellogar-se  a  tercers. 
L'incompliment d'aquest mandat donarà lloc a l'anul·lació de l’autorització.

9.-. Els titulars de les autoritzacions estaran obligats a mantindre neta la superfície ocupada i la 
d'influència així com a reposar-la al seu estat primitiu una vegada finalitzat l'aprofitament. Cas 
d’incompliment d’aquesta obligació, l’Ajuntament procedirà a la reposició mitjançant execució 
subsidiària.

Article 20.- Normes subsidiàries
En allò no previst en aquesta Ordenança, serà d’aplicació l’Ordenança Fiscal General de Gestió, 
Recaptació i Inspecció de Tributs Locals i la resta de disposicions generals.

Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província i començarà a aplicar-se a partir de la mateixa publicació, i romandrà en vigor fins la  
seua modificació o derogació expressa.

Annex 1. Guia de carrers per tipologies urbanístiques

Ref. Nom via pública
Tipologia a 
efectes de 

guals

Tipologia a 
efectes de 

trànsit
1 Abadia, Calle de la Nucli vell B
2 Agermanament, Avinguda de l' Eixample B
3 Ajuntament, Plaça de l' Nucli vell B
4 Alejandro Cardona, Carretera de Nucli vell A
5 Alejandro Fleming, Calle de Eixample C
6 Alejandro VI, Calle de Eixample B
7 Riu Alfadali, Calle del Eixample A
8 Algar, Calle del Nucli vell C
9 Almuxic, Carrer de l' Eixample C
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10 Alonso, Plaça d' Nucli vell B
11 Alta, Calle Nucli vell C
12 Alvaro Marzal, Calle de Nucli vell C
13 Andres Manjon, Calle de Eixample C
14 Anecs, Carrer dels Eixample C
15 Antonio Maura, Calle de Nucli vell C
16 Padre Antonio Salelles, Calle del Eixample A
17 Arzobispo Reig, Calle del Nucli vell A
18 Aula, Calle del Nucli vell C
19 Aurora, Calle de la Nucli vell C
20 Ausias March, Carrer de Eixample B
21 Francesc Ferrer i Pastor,Carrer de Eixample C
22 Literato Azorin, Calle del Eixample B
23 Balsa, Plaza de la Nucli vell B
24 Barranco, Calle del Nucli vell A
25 Bascoms, Calle Nucli vell C
26 Beato Nicolas Factor, Calle del Eixample B

26-B Alfosar Nucli vell C
27 Beatriu de Centelles, Carrer de Eixample B
28 Historiador Bernardino Llorca, Calle del Eixample B
29 Blasco Ibañez, Calle de Eixample C
30 Bosch, Travessera de Nucli vell C
31 Botánico Cavanilles, Calle Eixample B
32 Calderería, Calle Nucli vell C
33 Calixto III, Calle de Eixample A
34 Calvario, Calle Nucli vell C
35 Calvari, Pujada al Nucli vell C
37 Camacho, Plaza de Nucli vell C
38 Cánovas del Castillo, Calle de Nucli vell C
39 Cantera, Calle Nucli vell C
40 Canterería, Calle Nucli vell C
41 Salvador Soler i Soler,Carrer Eixample C
42 Capurri, Calle Nucli vell C
43 Carrasca, Calle de la Eixample C
44 Castellar, Calle Eixample B
45 Castillo Santa Ana, Calle Nucli vell C
46 Cavall Bernat, Calle Nucli vell C
47 Centelles, Calle Nucli vell C
48 Cervantes, Calle Eixample B
49 Colibrí, Carrer del Eixample B
50 Colón, Calle Nucli vell C
51 Collado, Calle del Nucli vell B
52 Comare, Carrer Nucli vell C
53 Conde de Oliva, Calle Eixample A
54 Condesa Mayans, Calle Eixample B
55 Constitució, Carrer Nucli vell B

56 Convent, Carretera del 
1,3,12,19,23,25,33,35,37,39,41,43 Nucli vell A

56-B Convent, Carretera del (la resta) Eixample A
57 Corta, Calle Nucli vell C
58 Costera del Corralet, Calle Nucli vell C
59 Covatelles, Carrer de les Nucli vell A
60 Cruz, Calle de la Eixample B
61 Cura Plebán, Calle del Nucli vell B
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62 Dénia, Carretera de Eixample A
63 Divina Gracia, Calle de la Nucli vell C
64 Doctor Borrás, Calle Nucli vell C
65 Duque de Osuna, Calle Nucli vell C
66 Ecce Homo, Calle Nucli vell C
67 Eduardo Escalante, Calle Eixample C
68 Elca, Calle Eixample C
69 Ermita, Calle de la Nucli vell C
70 Ermitas, Rinconada de las Nucli vell A
71 Ernesto Paulino, Avinguda d' Eixample B
72 Església, Plaça de l' Nucli vell A

72-B Esports, Avda. dels Eixample B
74 Estera, Calle Nucli vell C
75 Estrecha, Calle Nucli vell C
76 Estrella, Calle Nucli vell C
77 Fateres, Calle Nucli vell C
78 Font d'En Carròs, Avinguda Nucli vell B
79 Fonteta de Soria, Calle Eixample B
80 Padre Francisco Ferrando, Calle del Nucli vell C
81 Francisco Gisbert, Calle Nucli vell C
82 Pintor Francisco de Goya, Calle del Eixample C
83 Alcalde Francisco Llorca, Calle del Eixample A

83-B Francesc Ferrer i Pastor, Carrer de Eixample B
84 Fray Eugenio de Oliva, Calle Nucli vell C
85 Fray Humilde Soria, Calle Eixample B
86 Fray Miguel Soria, Plaza Nucli vell C
87 Fuentes, Calle las Eixample B
88 Gabriel Ciscar, Carretera de Eixample A
89 Gabriel Miró, Paseo de Eixample B
90 Gandia, Carretera de Eixample A
91 Ganguis, Plaza de Nucli vell B
92 Ganguis, Travesía Nucli vell C
93 Garcia Ordoñez, Calle de 1-41 Nucli vell C

93-B Garcia Ordoñez , Calle pares Eixample C
94 Gavina, Carrer de la Eixample C
95 Gomez Ferrer, Calle Nucli vell B
96 Gobernador, Calle Eixample B
97 Gregorio Mayans y Ciscar, Paseo Eixample A
98 Guillem de Castro, Calle Eixample A
99 Hermanos Benlliure, Calle Eixample C
100 Honda, Calle Nucli vell C
101 Hort de la Bosca, Carrer de l' Eixample B
102 Hospital, Calle Nucli vell B
103 Hospital, Travesía Nucli vell C
104 Iglesia, Calle de la Nucli vell C
105 Isaac Albéniz, Calle de Eixample B
106 Isabel la Católica, Calle de Nucli vell B
107 Isabel de Villena, Calle de Eixample B
108 Enginy, Carrer Nucli vell B

108-B Enginy, Travesera Nucli vell C
110 Jaume I, Passeig Eixample A
111 Jaume Roig, Carrer de Eixample B
112 Joaquin Rodrigo, Calle de Eixample B
113 Joan Babtista Anyes, Carrer de Eixample B
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114 Joan Fuster, Passeig de Eixample A
115 Joan Roís de Corella, Carrer de Eixample A
116 Joanot Martorell, Carrer de Eixample B
117 Pintor José Segrelles, Carrer del Eixample C
118 Juan Antonio Mayans, Calle de Eixample B
119 Juan Bautista Escrivá, Plaza de Eixample B
120 Rey Don Juan Carlos I, Paseo del Eixample A
121 Obispo Juan Osta, Calle del Eixample A
122 Poeta Juan Ramón Jiménez, Calle del Nucli vell C
123 Alcalde Juan Sancho, Calle del Eixample A
124 Hoz, Calle la Nucli vell C
125 Luna, Calle de la Nucli vell C
126 Ladrillares, Paseo Nucli vell C
127 Loygorri, Avenida Eixample A
128 Llorer, Carrer del Eixample B
129 Lluis Vives, Passeig Eixample A
130 Manuel Broseta, Calle de Eixample B
131 Manuel de Falla, Calle de Eixample A
132 Madre Maria Gallart, Calle de Nucli vell C
133 Mar, Calle del Nucli vell B
134 Mayor, Calle Nucli vell B
135 Plus Ultra, Carrer del Nucli vell C
136 Menéndez y Pelayo, Calle Eixample B
137 Mercado, Calle Eixample B
138 Mestre Chapi, Calle Eixample B
139 Molino, Calle Nucli vell C
140 Monjas Clarisas, Calle Eixample A
141 Montaner, Calle Nucli vell C
142 Montaña, Calle Nucli vell C
143 Morerals, Calle Nucli vell C
144 Moreres, Calle Nucli vell B
145 Moreres, Travesía Nucli vell C
146 Morer, Avinguda del Eixample B
147 Navarra, Calle Eixample B
148 Nazareno, Calle Nucli vell A
149 Niño, Calle Nucli vell A
150 Nou d'Octubre, Carrer Eixample B
151 Poeta Francisco Brines, Passeig del Eixample A
152 Oroneta, Plaça de l' Eixample B
153 Palacio, Calle Nucli vell C
154 Palmeres, Carrer de les Eixample B
155 Passadores, Carrer de les Eixample A
156 Pau, Carrer de la Eixample B
157 Pebrella, Carrer de la Eixample B
158 Pego, Carretera de Eixample A
159 Pelayo, Calle de Nucli vell C
160 Penyot, Plaça del Nucli vell C
161 Pintor Sorolla, Calle del Eixample B
162 Papa Pio XII, Calle del Eixample B
163 Papa Pio XII, Travesía del Eixample C
164 Platero, Calle Nucli vell C
165 Poeta Llorente, Calle del Eixample C
166 Poeta Querol, Carretera del Eixample A
167 Poniente, Calle Nucli vell C

Pàgina: 41



AJUNTAMENT D’OLIVA
168 Pont de Bolo, Carrer del Eixample B
169 Pórtal de Sanchis, Calle Nucli vell C
170 Pou d'Alzina, Carrer Nucli vell C
171 Projecte Nº 1, Carrer Nucli vell B
172 Projecte Nº 2, Carrer Nucli vell B
173 Projecte Nº 3, Carrer Nucli vell B
174 Projecte Nº 4, Carrer Nucli vell B
175 Projecte Nº 5, Carrer Nucli vell B
176 Projecte Nº 20, Carrer Nucli vell C
177 Projecte Nº 21, Carrer Nucli vell C
178 Projecte Nº 22, Carrer Nucli vell C
179 Projecte Nº 23, Carrer Nucli vell C
180 Projecte Nº 24, Carrer Nucli vell C
181 Projecte Nº 25, Carrer Nucli vell C
182 Projecte Nº 26, Carrer Nucli vell C
183 Projecte Nº 27, Carrer Nucli vell C
184 Projecte Nº 28, Carrer Nucli vell C
185 Projecte Nº 29, Carrer Nucli vell C
186 Purísima, Calle Eixample B
187 Rafael Pascual, Calle Nucli vell C
188 Rafalatar, Calle Nucli vell C
189 Ramblar, Calle Eixample C
190 Ramon Abargues, Calle Eixample B
191 Ramon y Cajal, Calle Eixample B
192 Raussell, Calle Nucli vell C
193 Reyes Católicos, Calle Nucli vell C
194 Reyes Magos, Calle Nucli vell C
195 Riuet dels Frares, Plaça Eixample C
196 Romer, Carrer del Eixample C
197 Rebollet, Ronda Eixample A
198 Sur, Ronda Eixample A
199 Joan Pellicer i Bataller, Carrer Eixample C
200 Sabin y Salk, Calle Eixample C
201 Sagrada Familia, Calle Nucli vell C
202 Salvador Mestre Parra, Calle Eixample B
203 Salvador, Calle del Nucli vell B
204 San Antonio, Calle Nucli vell B
205 San Bernardo, Calle Nucli vell C
206 San Blas, Calle Nucli vell B
207 San Carlos, Calle Eixample B
208 San Cristóbal, Calle Nucli vell C
209 San Felipe, Calle Nucli vell C
210 San Fernando, Calle Nucli vell C
211 San Francisco, Calle Nucli vell C
212 San Ignacio de Loyola, Calle Nucli vell C
213 San Isidro, Calle Nucli vell C
214 San Jacinto, Calle Nucli vell C
215 San Joaquin, Calle Nucli vell C
216 San Jorge, Calle Nucli vell B
217 San Jose, Calle Nucli vell C
218 San Juan, Calle Nucli vell C
219 San Leonardo, Calle Nucli vell C
220 San Marcos, Calle Nucli vell C
221 San Martín, Calle Nucli vell C
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222 San Miguel, Calle Nucli vell B
223 San Pancracio, Calle Nucli vell C
224 San Pascual, Calle Nucli vell B
225 San Ramon, Calle Nucli vell C
226 San Roque, Plaza Nucli vell C
227 San Sebastián, Calle Nucli vell C
228 Sanchis Mayans, Calle Eixample B
229 Sant Llorens, Carrer Nucli vell C
230 Sant Lluis, Carrer Eixample B
231 Sant Pere, Carrer Nucli vell C
232 Sant Rafael, Carrer Nucli vell C
233 Sant Roquet, Travessera Eixample B
234 Sant Vicent, Carrer Nucli vell A
235 Santa Ana, Calle Nucli vell B
236 Santa Barbara, Calle Nucli vell C
237 Santa Cecilia, Calle Eixample C
238 Santa Isabel, Calle Nucli vell C
239 Santa Llusia, Carrer Nucli vell C
240 Santa Rosa, Carrer Nucli vell C
241 Santa Teresita, Calle Nucli vell C
242 Santisimo Cristo, Calle Nucli vell B
243 Santisimo, Calle Eixample B
244 Santo Domingo, Calle Nucli vell C
245 Santos Inocentes, Calle Nucli vell C
246 Senda dels Lladres, Calle Nucli vell C
247 Serranos, Calle Nucli vell C
248 Sisteron, Avenida Eixample B
249 Sol, Calle del Nucli vell C
250 Soroller, Carrer del Eixample B
251 Tamarit, Calle Nucli vell C
252 Tarongers, Carrer dels Eixample B
253 Teatro, Calle Eixample B
254 Tendes, Carrer les Nucli vell C
255 Teniente Sancho, Calle Nucli vell C
256 Madre Teresa de Jesus Jornet, Calle Nucli vell C
257 Teuladí, Carrer del Eixample B
258 Timonet, Carrer del Eixample B
259 Tirant lo Blanch, Carrer del Eixample B
260 Tomás Vicente Tosca, Calle Nucli vell C
261 Torres, Calle las Nucli vell B
262 Tossal Gros, Carrer del Nucli vell C
263 Trinquete, Calle Nucli vell C
264 Ullals, Carrer dels Eixample B
265 Valencia, Avenida de Eixample B
266 Vall de la Safor, Calle Nucli vell C
267 Vicent Andrés Estellés, Carrer de Eixample B

267-B Vicent Andrés Estellés, Carrer 1-7 (U.A. 14) Pol. Industrial C
268 Vicente Parra, Avinguda de Eixample B
269 Virgen de Aguas Vivas, Calle Nucli vell C
270 Virgen de los Angeles, Calle Nucli vell C
271 Virgen del Carmen, Calle Nucli vell A
272 Virgen del Pilar, Calle Nucli vell C
273 Virgen del Rebollet, Calle Nucli vell C
274 Vista Hermosa, Calle Nucli vell C
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275 Walt Disney, Calle Eixample B
276 Xiricull, Carrer del Eixample C
277 Marques de la Calçada, Carrer del Pol. Industrial C
278 Motor del Borreguet, Carrer del Pol. Industrial C
279 Bolo, Carrer del Pol. Industrial C
281 Forn de la Calç, Carrer del Pol. Industrial C
285 Nicolau Copèrnic, Carrer de Pol. Industrial C
286 Thomas Alva Edison, Carrer de Pol. Industrial C
287 Isaac Newton, Carrer de Pol. Industrial C
289 Barques, Carrer de les Platges C
290 Bolitx, Carrer del Platges C
291 Pescadors, Carrer dels Platges C
292 Rall, Carrer del Platges C
293 Cadufos, Carrer dels Platges C
294 Comarca de la Marina, Carrer de la Platges B
295 Palangre, Carrer del Platges C
296 Tresmall, Carrer del Platges C
297 Font de Canyes, Carrer de Platges C
298 Ham, Carrer de l' Platges C
299 Vela, Carrer de la Platges C
300 Muntanyars, Avinguda dels Platges C
301 Aigua Blanca, Carrer de l' Platges C
302 Salabre, Carrer del Platges C
303 Volantí, Carrer del Platges C
304 Font de la Capelleta, Carrer de la Platges C
305 Calafatadors, Carrer dels Platges C
306 Font d'en Cassim, Carrer de la Platges C
307 Font de l'Om, Carrer de la Platges C
308 Font de la Xava, Carrer de la Platges C
309 Cavallet de Mar, Carrer del Platges C
310 Fartet, Carrer del Platges C
311 Ronda, Via de Platges B
312 Anguila, Carrer de l' Platges C
313 Rey Alfonso V el Magnánimo, Calle Platges C
314 Bellreguart, Calle Platges C
315 Berenguer de Entenza, Calle Platges C
316 Canyades, Carrer de les Platges C
317 Clot de la Torre, Calle Platges C
318 Daimuz, Calle Platges C
319 Delfin, Calle Platges C
320 Guardamar, Calle Platges C
321 Isla de Cabrera, Calle Platges C
322 Isla de Cerdeña, Calle Platges C
323 Isla de Córcega, Calle Platges C
324 Isla de Creta, Calle Platges C
325 Isla de Chipre, Calle Platges C
326 Isla de Formentera, Calle Platges C
327 Isla de Ibiza, Calle Platges C
328 Isla de Malta, Calle Platges C
329 Isla de Mallorca, Calle Platges C
330 Isla de Menorca, Calle Platges C
331 Isla de Sicilia, Calle Platges C
332 Islas Cíes, Calle Platges C
333 Islas Columbretes, Calle Platges C
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334 Islote de Alborán, Calle Platges C
335 Almirante Jorge Juan, Calle Platges C
336 Mar Mediterráneo, Avenida Platges B
337 Miramar, Calle Platges C
338 Pau Pi, Calle Platges C
339 Rey Pedro III el Grande, Calle Platges C
340 Piles, Calle Platges C
341 Pizarro, Calle Platges C
342 Almirante Roger de Lauria, Calle Platges B
343 Vall de Burguera, Calle Platges C
344 Vall de les Fonts, Calle Platges B
345 Vall de l'Ullal, Calle Platges C
346 Virgen del Mar, Calle Platges B
348 Carpa, Carrer de la Platges C
349 Juliola, Carrer de la Platges C
350 Metge Demetrio Pi, Avinguda del Platges C
351 Rajada, Carrer de la Platges C
352 Rap, Carrer del Platges C
353 Samaruc, Carrer del Platges C
354 Esparrall, Carrer de l' Platges C
355 Sant Jaume, Carrer Platges C
356 Tauró, Carrer del Platges C
357 Balena, Carrer de la Platges C
358 Llisa, Carrer de la Platges C
359 Llobarro, Carrer del Platges C
360 Mabra, Carrer de la Platges C
361 Pagell, Carrer del Platges C
362 Tintorera, Carrer de la Platges C
363 Barranc de les Covatelles, Carrer del Platges C
364 Barranc dels Escudellers, Carrer del Platges C
365 Barranc del Xiricull, Carrer del Platges C
366 Barranc de l'Algepsar, Carrer del Platges C
367 Barranc de l'Ametlló, Carrer del Platges C
368 Barranc de Benirrama, Carrer del Platges C
369 Llebeig, Carrer del Platges C
370 Llevant, Carrer del Platges C
371 Mestral, Carrer del Platges C
372 Xaloc, Carrer del Platges C
373 Tonyina, Carrer de la Platges C
374 Sorell, Carrer del Platges C
375 Barranc del Carritxar, Carrer del Platges C
376 Barranc de l'Elca, Carrer del Platges C
377 Oliva al Mar, Passeig de Platges C
378 Albercoquer, Carrer de l' Platges C
379 Ametler, Carrer de l' Platges C
380 Assagador de Carro, Carrer de l' Platges C
381 Burguera, Avinguda de Platges C
382 Burguera, Travessera de Platges C
383 Caquiner, Carrer del Platges C
384 Cirer, Carrer del Platges C
385 Codonyer, Carrer del Platges C
386 Datiler, Carrer del Platges C
387 Eucaliptus, Carrer de l' Platges C
388 Figuera, Carrer de la Platges C
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389 Garrofer, Carrer del Platges C
390 Llaurador, Avinguda del Platges B
391 Llimera, Carrer de la Platges C
392 Magraner, Carrer del Platges C
393 Nesprer, Carrer del Platges C
394 Olivera, Plaça de l' Platges C
395 Perera, Carrer de la Platges C
396 Plataner, Carrer del Platges C
397 Pomer, Carrer del Platges C
398 Presseguer, Avinguda del Platges C
399 Prunera, Carrer de la Platges C
400 Sénia, Carrer de la Platges C
401 Xiprer, Carrer del Platges C
402 Xop, Plaça del Platges C
403 Botticelli, Calle de Platges C
404 Brueghell, Calle de Platges C
405 Severiano Ballesteros, Calle de Platges C
406 Chagal, Calle de Platges C
407 Dali, Avenida de Platges C
408 Da Vinci, Calle de Platges C
409 Dürer, Calle de Platges C
410 Del Greco, Calle Platges C
411 Gaugin, Calle de Platges C
412 Kandinsky, Calle de Platges C
413 Miró, Calle de Platges C
414 Monet, Calle de Platges C
415 Oliva Nova, Avenida d' Platges C
416 Picasso, Avenida de Platges C
417 Rafael, Calle de Platges C
418 Rembrandt, Calle de Platges C
419 Renoir, Calle de Platges C
420 Ribera, Calle de Platges C
421 Rosales, Calle de Platges C
422 Rubens, Calle de Platges C
423 Tiziano, Calle de Platges C
424 Van Dyck, Calle de Platges C
425 Van Gogh, Calle de Platges C
426 Velazquez, Calle de Platges C
427 Almirall Carrós, Passeig de l' Platges C
428 Angers, Carrer d' Platges C
429 Argelers, Carrer d' Platges C
430 Avinyó, Carrer d' Platges C
431 Bonaire, Carrer de Platges C
432 Càtller, Carrer de Platges C
433 Cotlliure, Carrer de Platges C
434 Illa de Gerba, Carrer de l' Platges C
435 Macomer, Carrer de Platges C
436 Nápols, Carrer de Platges C
437 Ozieri, Carrer d' Platges C
438 Sàsser, Carrer de Platges C
439 Senyoriu de Rebollet, Carrer del Platges C
440 Eusebi Sempere, Carrer d' Platges C
441 Francesc de Ribalta, Carrer de Platges C
442 Jacomart, Carrer de Platges C
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443 Joan de Joanes, Carrer de Platges C
444 Joan de Sarinyena, Carrer de Platges C
445 Joaquim Michavila, Carrer de Platges C
446 Josep Renau, Carrer de Platges C
447 Lluis Dalmau, Carrer de Platges C
448 Nicolau Borràs, Carrer de Platges C
449 Pau de Sant Leocadi, Carrer de Platges C
450 Roderic D'Osona, Carrer de Platges C
451 Vicent Masip, Carrer de Platges C
452 Ador, Carrer d' Platges C
453 Alqueria de la Comtessa, Carrer de l' Platges C
454 Alfauir, Carrer d' Platges C
455 Almiserà, Carrer d' Platges C
456 Almoines, Carrer d' Platges C
457 Barx, Carrer de Platges C
458 Beniarjó, Carrer de Platges C
459 Beniflà, Carrer de Platges C
460 Lloc Nou de Sant Jeroni, Carrer de Platges C
461 Palmera, Carrer de Platges C
462 Rabdells, Carrer Platges C
463 Rafelcofer, Carrer de Platges C
464 Ròtova, Carrer de Platges C
465 Simat de la Valldigna, Carrer de Platges C
466 Xeraco, Carrer de Platges C
467 Xeresa, Carrer de Platges C
468 San Roque, Calle Nucli vell C
469 Santa Barbara, Calle Nucli vell C
470 San Juan, Calle Nucli vell C
471 San Victor, Calle Nucli vell C
472 Santo Domingo, Calle Nucli vell C
473 San Ramon, Calle Nucli vell C
474 Mar, Calle del Nucli vell C
475 San Lorenzo, Calle Nucli vell C
476 San Jaime, Avenida Platges C
477 Alfosar, Calle Nucli vell C
479 Gaudí, Avinguda de Platges C
481 Zorrilla, Calle Eixample B
482 Guillem de Castro, Travessera de Eixample C
483 Muntanya de la Creu, Carrer de la Nucli vell C
484 Brosquil, Carrer del Pol. Industrial C
485 Pla de Casals, Carrer del Pol. Industrial C
486 Renè Descartes, Carrer de Pol. Industrial C
487 Albert Einstein, Carrer d' Pol. Industrial C
488 Tauleta, Carrer de la Platges C
489 Matisse, Avinguda de Platges C
490 Murillo, Carrer de Platges C
491 Poeta Juan Ramón Jiménez, Travesia del Eixample C
494 Vell de Gandia, Cami Pol. Industrial B
495 Eras de Juan, Calle Nucli vell C
496 Espaldas Serranos, Calle Nucli vell C
497 Almuixic, Cami Eixample C
498 Collado, Cami Nucli vell C
499 Covatelles, Cami Nucli vell C
500 Sant Antoni, Cami de Nucli vell C
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501 Tossal Gros, Cami del Nucli vell C
502 Vell de Pego, Cami Pol. Industrial C
503 Miquel Martí i Pol, Carrer Pol. Industrial C
504 Ernest Lluch, Carrer Eixample B
505 Antonio Mestre Sanchis, Carrer Eixample C
506 Moixó, Carrer Platges C
507 Perca, Carrer Platges C
508 Punxoset, Carrer Platges C
509 Sequer,Carrer del Platges C
510 Pintor Guillermo Pastor Burgalat,Carrer del Eixample C
511 Cedre, Carrer del Platges C
512 Avellaner, Carrer de l' Platges C
513 Teix, Carrer del Platges C
514 Castanye Platges, Carrer del Platges C
515 Trèmol, Carrer del Eixample C
516 Magnolier, Carrer del Platges C
517 Til·ler, Carrer del Platges C
518 Faig, Carrer del Platges C
519 Festuc, Carrer del Platges C
520 Servera, Carrer de la Platges C
521 Lledoner, Carrer del Platges C
522 Avet, Carrer de l' Platges C
523 Roure, Carrer del Platges C
524 Noguer, Carrer del Platges C
525 Mandariner, Carrer del Platges C
526 Marjals, Avinguda de les Platges C
527 Bancals, Avinguda dels Platges C
528 Francesca de Montcada, Avinguda de Platges C
529 Font del Garrofer, Carrer de la Platges C
530 Font del Rubiol, Carrer de la Platges C
531 Font dels Tramussos, Carrer de la Platges C
532 Racó de Fuster, Carrer del Platges C
533 Regalatxo, Carrer del Platges C
534 Marenys, Carrer dels Pol. Industrial C
535 Vall de la Revolta, Carrer del Pol. Industrial C
536 Lluent, Carrer del Pol. Industrial C
537 Marjal del Bovar, Carrer de la Pol. Industrial C
538 Canal de la Llosa, Carrer del Pol. Industrial C
539 Canal del Mig, Carrer del Pol. Industrial C
540 Teixidors, Carrer dels Pol. Industrial C
541 Llauners, Carrer dels Pol. Industrial C
542 Foneria, Carrer de la Pol. Industrial C
543 Jovades, Carrer de les Pol. Industrial C
544 Ferrers, Carrer dels Pol. Industrial C
545 Serrallers, Carrer dels Pol. Industrial C
546 Devesa, Carrer de la Pol. Industrial C
547 Manegues, Carrer de les Platges C
548 Poble Mar, Passeig de Platges C
549 Vall de l'Aigua Morta, Carrer del Platges C
550 Motor de Plebà, Carrer del Platges C
551 Vall Nou, Camí del Platges C
552 Illa de Tabarca, Plaça de la Platges C
553 Boriol, Cami del Platges C
554 Degas, Calle Platges C
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555 Vermeer, Calle Platges C
556 Ausias March, Travesia de Eixample C
557 Font de L'Ull del Bou, Carrer de la Platges C
558 Font de la Teula, Carrer de la Platges C
559 Font de Riera, Carrer de la Platges C
560 Font de Pusa, Carrer de la Platges C
561 Daguers, Carrer dels Pol. Industrial C

Obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen:

 Sr. Canet Llidó: “Aquesta és una altra ordenança fiscal, que el que regula és la 
taxa  per  la  utilització  privativa  i  aprofitament  especial  del  domini  públic.  En la 
memòria s’explica les principals modificacions que s’introdueixen en l’ordenança; 
probablement la que més crida l’atenció potser és la modificació de l’estructura de 
la mateixa ordenança, perquè hi ha una proposta d’un canvi substancial, pel que fa a 
la  distribució  interna  del  seu  contingut.  En  l’ordenança  anterior,  aprovada 
definitivament en setembre de 2014, estava estructurada en set articles, i hi havia un 
article, el cinqué, que pràcticament tenia la major part del contingut, o com a mínim 
el  contingut  propi  de  l’ordenança  distribuït  en  distints  epígrafs  que  resultaven 
dificultosos de seguir a l’hora d’aplicar i de valorar els costos per als particulars. La 
nova proposta de text el que fa és l’article cinc el desglossa en tretze articles nous, 
on el lector pot trobar tot allò referent a les quotes tributàries dels tretze supòsits 
d’utilització  privativa  i  aprofitament  especial  del  domini  públic  que  contempla 
l’ordenança,  que són els quioscos, les taules i  cadires amb finalitat  lucrativa,  les 
ocupacions amb motiu d’obres que no tallen el trànsit, les ocupacions amb motiu 
d’obres que sí tallen el trànsit, les ocupacions puntuals de mudances, actes privatius, 
els guals, les zones de càrrega i descàrrega, les reserves de via pública per a parades 
de  transport  públic,  els  mercats,  la  zona  marítima  terrestre,  els  llocs  de  venda, 
serveis i atraccions, diferents dels articles anteriors, les altres ocupacions del sòl, i 
finalment les altres ocupacions del vol i subsòl. A banda d’aqueixa modificació del 
text  de  l’ordenança,  s’han  depurat  també  del  text  de  l’ordenança  les  taxes  que 
estaven regulades en altres ordenances fiscals, com és sobretot el preu públic per 
prestació dels serveis culturals al Teatre Olímpia, ja que existeix una altra ordenança 
fiscal que regula específicament aqueix supòsit,  s’ha eliminat d’aquesta;  i  com a 
conseqüència també s’ha eliminat la disposició addicional última que figurava en 
l’antiga ordenança, que no tenia massa sentit que hi figurara. I principalment, pel 
que fa al que és estrictament a les modificacions del contingut, no modificacions 
formals, s’ha suprimit, en compliment de la modificació puntual que es va produir 
en el plenari de 30 d’octubre de 2014, en el qual el Ple de l’Ajuntament va adoptar 
acord de modificar  la redacció de l’antic  epígraf d) de l’article  5.1.3 de l’antiga 
ordenança; una modificació que consistia a suprimir un text de l’ordenança que és el 
que ara llegiré “s’entendrà en tot  cas produït  l’aprofitament del domini  públic si 
existeix un rebaix fet a la vorera per facilitar que els vehicles puguen entrar a la 
calçada i eixir-ne.” Aqueixa modificació puntual que es va produir en octubre de 
2014, no es va traslladar al text de l’ordenança, no es va aplicar aqueixa modificació 
que el  Ple havia aprovat,  i  ara en el  text  de las  proposta  que es planteja  sí  que 
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efectivament s’ha suprimit aqueix text, que era es troba incardinat en l’actual article 
11.4  de  la  nova  ordenança,  on  aquest  text  que  acabe  de  llegir  no  figura,  en 
compliment de la voluntat plenària expressada en octubre de 2014. I pel que fa a la 
qüestió de quotes i tarifes, qüestions estrictament tributàries, el que s’ha modificat 
són les  quotes tributàries  de guals,  les  de càrrega  i  descàrrega i  reserves  de via 
pública per a parades de transport públic; en la nova redacció que es proposa es 
contempla un reajustament d’aqueixes quotes tributàries a què he fet esment, atenent 
a la tipologia on s’hi troben, nucli vell, platges, polígons industrials, o resta de la 
ciutat. Per a l’elaboració d’aqueixos preus s’ha tingut en compte els càlculs de la 
proposta que es va elevar a plenari el passat 21 de maig, tot reproduint els mateixos;  
i no com una ordenança fiscal separada sinó integrada en el  text de l’ordenança 
fiscal que regula totes les utilitzacions privatives i els aprofitaments especials del 
domi públic;  perquè d’aquesta forma, entre altres coses, s’optimitza l’annex final 
dels carrers, que recull la tipologia per imports i la tipologia per si tallen o no el 
trànsit. I finalment també s’ha modificat la quota tributària de les altres ocupacions 
del vol i subsòl, que era alguna cosa que teníem pendent des de fa prou de temps; 
s’ha reajustat la quota tributària d’aqueixes utilitzacions privatives, o aprofitaments 
especials, tot reajustant-los al preu per metre quadrat que ha resultat de l’estudi de 
càlculs que s’ha realitzat recentment, que ha posat de manifest que el nostre preu 
anterior era prou elevat respecte al preu que efectivament té el cost del servei, o de 
l’aprofitament millor dit en aquest cas. Aqueixes, bàsicament, són les propostes que 
es plantegen al plenari.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Encara que tretze mesos després d’haver presentat la 
moció  Gent  d’Oliva,  en  el  sentit  que  ha  dit  el  Sr.  Vicent  Canet,  d’eliminar  un 
paràgraf  que deia  que pel simple fet  de tindre un rebaix en la  vorera ja estaves 
aprofitant de manera especial la utilització del domini públic, la veritat és que en 
aqueix aspecte ja em satisfà; em satisfà que la ferramenta que la ferramenta que 
utilitzava  el  govern  anterior,  o  part  del  govern  anterior,  per  poder  obligar  els 
ciutadans que es tragueren la llicència de gual, encara que no els fera falta, la veritat 
és  que  en  aqueix  aspecte  ja  em  satisfà.  Amb  aquesta  nova  ordenança  o  la 
modificació d’ordenança que aprovarem, la veritat és que no està i ja no tenim una 
ferramenta  que  donava  peu  al  fet  que  els  governants,  i  a  través  de  la  voluntat 
política, la majoria de vegades totalment injustificada, que obligaren als propietaris 
a  traure una llicència  de gual  quan en realitat  no era necessari  tindre-la,  perquè 
tenien igual que els aparcaren davant de casa com que no. Ja sé que diran que no 
tipifica, que això és per l’aprofitament per xafar la vorera; però quan es trau un gual 
el trau majoritàriament pensant que ningú li aparque davant la porta per poder entrar 
i eixir quan crega convenient; però bé. Dit això, tretze mesos després he vist complit 
aquell  acord plenari  que no s’havia complit,  i  també evidentment  que tindran la 
possibilitat  qualsevol  persona  que  de  forma  voluntària  traga  el  gual  vorà 
notablement reduïda aqueixa taxa. Es vorà notablement reduïda. Per tant, tenint en 
compte aquestos dos antecedents i aquestes dues realitats plasmades en l’ordenança, 
la veritat que des de Gent d’Oliva no tenim més, com no podia ser d’altra forma, que 
votar-la a favor; faltaria més. Per tant, com he dit, per un costat s’elimina una part  
dispositiva de l’ordenança que feia que, d’una forma o altra, els ciutadans es veieren 
obligats a través de les inspeccions pertinents que ordenava el govern anterior, a 
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través de la Regidoria d’Hisenda, i ara també voran com, de forma notable, els guals 
que se sol·liciten, la quantitat econòmica a pagar és més reduïda que l’any passat.”

 Sra. Morell Gómez: “Com no he pogut parlar en l’anterior punt, i saben i em 
disculpen, que en aquest punt no hauria de parlar del punt anterior, però m’he quedat 
com els xiquets quan els cau el polo, i es queden tan decebuts; així m’he quedat jo.  
Els he llançat una proposta; jo entenc que ací és impossible de prendre una decisió, 
però tampoc han agarrat el compromís ni de mirar la proposta, ni d’estudiar-la, ni de 
plantejar en cas que els agrade i consideren que la proposta compleix amb números 
la realitat; no he escoltat res. Però bé, jo ho torne a dir; el meu grup està a disposició 
per  a  demà,  a  les  sis,  a  les  set  del  matí,  a  les  vuit,  quan  vulguen,  de  revisar 
conjuntament  la  proposta  anterior,  que  els  he  presentat,  per  fer  una  comissió 
extraordinària i un plenari dissabte per poder modificar aquesta ordenança que ha 
anat en el punt anterior, perquè torne a dir, es demostra que amb altres alternatives 
també es poden incrementar,  no els ingressos, reduir  despesa per a obtindre més 
diners per a  destinar-lo  a les necessitats  del  poble d’Oliva.  Però bé.  Continuem. 
També m’he quedat decebuda en aquest punt, perquè per una banda em sent molt 
satisfeta, i ho dic de cor; el 85% del que hi ha ací, i hui passa en aquest punt, va  
passar  ja  el  21  de  maig  de  2015;  el  mateix  estudi  de  costos,  el  mateix  estudi 
econòmic,  exactament  igual;  la  diferència  que  en  aquell  moment  la  proposta  la 
presentava jo, i semblava que no agradava; però vaig a centrar-me en allò positiu. Jo 
sóc molt positiva. Jo crec que en aquell moment ja vaig fer l’explicació, i la tornaré 
a fer, perquè realment és la mateixa ordenança, ajustant un poc els paràgrafs, però és 
la  mateixa  ordenança.  L’ordenança  anterior,  sobretot  en  el  tema  dels  guals, 
l’ocupació del domini públic, amb el dret de xafar la vorera, travessar les voreres per 
accedir als garatges, només contemplava o distingia dues situacions, que era un gual 
únic  per  a  tot  el  món,  preu  únic  per  a  tot  el  món,  i  després  a  les  platges  que 
s’aplicava un tipus correctiu d’un 30%. Amb aquesta nova ordenança vam aprofitar 
que en l’any 2014 s’havia fet la revisió cadastral, i en aqueixa revisió cadastral el 
que podíem fer era distribuir preus diferents en funció de la zona on vivies, perquè 
el preu del sòl no és el mateix si vius en el casc antic, o si vius en el passeig d’Oliva, 
o  si  vius  en  la  platja;  aprofitant  aqueixa  casuística  el  que  vam intentar,  o  vam 
considerar millor en aquell moment, en maig de 20156, era fer una zonificació; la 
proposta que pensàvem que era correcta, i de fet és així perquè el nou govern ho ha 
contrastat  així  i  hui  la  presenta,  és  una  reducció  molt  important  per  a  aquelles 
persones en el casc antic que tinguen un gual de tres metres, de pagar 135 euros, 
pagaran 50 euros a l’any, que és una reducció d’un 62%. Per als qui viuen a les 
platges,  de  94  euros  que  pagaven  per  un  gual,  en  pagaran  61.  En  els  polígins 
industrials, de 135 euros que pagaven, en pagaran 64; és una baixada de 53%. I per a 
la resta del poble, de 135 euros en pagaran 86. És com un còpia i apega. És un còpia 
i apega de l’ordenança del mes de maig. Amb algunes modificacions perquè és de 
veres que si un vol fer una reserva del domini públic per soterrars, per a casaments o 
inauguracions  ha  de  pagar  60  euros,  que  això  no  ho  contemplava  l’anterior 
ordenança,  i s’ha fet  la modificació del preu del sòl i subsòl,  sobretot per donar 
eixida a  la  petició  de Dulcesol,  de poder  traure l’enllumenat  públic  pels nostres 
vials. Jo crec que en aquest moment el meu grup votarà a favor perquè crec que és 
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l’únic grup que matindrà el seu vot amb la mateixa ordenança. El 21 de maig va 
votar que sí, i ara tornarem a votar ací, perquè torne a dir, és la mateixa ordenança; 
l’única cosa que canvia que en aquest moment estic ací i en aquell moment estava 
allí; però bé, estic molt satisfeta.”

 Sr. Llopis Ibiza: “Més que res, no anava a intervindre, pe`ro és pel que ha dit la 
company  del  Grup  Socialista  en  les  primeres  paraules.  En  la  proposta  que  ha 
presentat, el nostre grup tampoc no ha tingut massa temps a llegir-la, però veiem que 
aquest plenari també s’ha produït d’una forma ràpida, o urgent, com vulguen dir-ho, 
fins i tot he vist com alguns companys rebien les notificacions; no crec que estaria 
de sobra,  que recapaciten,  i  si  fa  falta  demà tornar  a  mirar,  estudiar-la,  tots  els 
portaveus, o qui faça falta en Tresoreria, i si cal, com ha dit la companya del Grup 
Socialista fer un altre Ple extraordinari. Nosaltres, per plenaris, no ens molesta fer-
los els dies que vulguen; però jo crec que és una cosa molt seriosa i que la proposta 
està ahí.  Que després ens posem d’acord i  no és com diu la  Sra.  Morell,  doncs 
continuen amb la idea que tenen; però jo crec que una cosa tan seriosa, pel temps 
que estem d’un dia, demà mateix mirar-la, jo crec que els demanaríem des del Grup 
Popular a tots i cadascun de vostés que recapaciten.”

 Sr. alcalde: “Sí; però això no té res a vore. Ha consumit vosté un torn que li 
pertany al seu grup, per parlar d’una cosa que no té res a vore amb el que estem 
parlant. Jo recorde també fa un temps, per una modificació,  una esmena, si se’n 
recorden de les famílies nombrosos, que a la fi tenia una repercussió de 900 euros, 
ací  se’n  va  muntar  una,  d’informes  i  que  això  desmuntaria  l’estabilitat 
pressupostària,  i  se’ns  presenten  ací  números  del  tamany  de  700.000  euros; 
s’estudiarà  la  proposta,  per  suposat,  però  no  l’estudiarem  només  nosaltres.  Per 
suposat es passarà als Serveis d’Intervenció perquè l’estudien. És una obvietat. No 
patesquen per això; però recorden la que es va muntar ací amb allò de les famílies 
nombroses; perquè jo sí que recorde el numeret que es va muntar ací, i tot allò. Han 
consumit vostés els torn que els pertocava. En el torn de rèplica tindran oportunitat.”

 Sr. Canet Llidó: “No em resistesc a dir que ací en aquest plenari alguns hem 
intentat aportar xifres, números, moltes vegades, per solucionar coses del poble, i 
sempre feien falta informes econòmics, i sempre feien falta coses; però sembla que 
això només fa falta en al cas d’Aigua Blanca IV; perquè si no és en Aigua Blanca IV 
ací poden vindre fulls d’excel que alteren el transcurs del plenaris, sense informes i 
sense  res,  i  aqueixos  sí  que  s’han de  tindre  en  consideració;  però  bé,  no podia 
resistir-me de dir-ho. Referent al punt que ens trobem, sí que m’agradaria fer una 
matisació; és cert que els càlculs que s’han aprofitat són els de maig; és cert, perquè 
si  hi  ha  uns  càlculs  que  valoren  el  cost  dels  serveis,  evidentment  si  no  estan 
malament els costos, s’han d’utilitzar; i els costos a l’hora de calcular les taxes de 
les ordenances fiscals funcionen de la següent forma, quan es fa el càlcul del cost 
d’un servei, o una ocupació, o una utilització privativa del domini públic en aquest 
cas, això que val, allò que es considera que costa, és el màxim que es pot demanar 
en una ordenança fiscal per aqueix tribut o taxa. És pot demanar menys, però no es 
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pot  demanar  més.  Ho dic  perquè  en maig  de  2015,  fa  uns  mesos,  pel  que s’ha 
comentat, maig i no qualsevol dia de maig, el 21 de maig, tres dies abans de les 
eleccions del dia 24; és a dir, no qualsevol dia de maig. El 21 de maig es va vendre 
que es baixava perquè s’incorporaria més gent al padró; això els qui estàvem ací no 
havíem tingut temps de contrastar-ho, perquè estàvem en plena campanya electoral, 
i  havia d’entrar en vigor l’1 de gener de 2016 l’ordenança.  Vam dir  que no ens 
semblava ni bé, ni malament, el que no teníem era temps per a valorar-la; no teníem 
temps per a valorar-la en plena campanya electoral. 21 de maig, i les eleccions el 24; 
23 de maig jornada de reflexió. I evidentment no teníem temps per a preparar-ho; 
però  aleshores  es  va  vendre  a  la  premsa  etc.  que  es  baixava  més  gent  perquè 
s’incorporaria més gent a la matrícula. Fals. Si hi ha una estimació d’un cost, no es 
pot cobrar ni un cèntim més del valor del cost. Ni un cèntim més, hi haja una o mol 
persones incorporades en el padró de la taxa. Un o mil, igual fa, no es pot cobrar ni 
un cèntim més. Si baixa és perquè els costos ho diuen, no per voluntat de baixar-ho 
o perquè s’incorpore més gent al padró. I referent a si és igual que la que va passar 
allí, no és igual. Aquesta ordenança és cert que el Partit Socialista i el Partit Popular 
no l’han tinguda en temps i forma. He demanat disculpes i ho torne a dir; no em 
cauran  els  anells  de  dir-ho.  Els  membres  del  govern  que  han  de  votar  aquesta 
ordenança l’han tinguda de fa més temps; i en maig, el 21 de maig, quan es va portar 
aquesta ordenança per a aprovar-la, els qui l’havien d’aprovar, els vots que calia per 
aprovar-la, ni l’havien vista. Aqueixa és una xicoteta diferència.”

 Sr.  Salazar  Cuadrado: “Jo  la  veritat  em  congratule  que  també  el  Partit 
Socialista recolze l’ordenança, o la modificació de l’ordenança que hui debatem; 
però no pot dir mai en la vida que és la mateixa. Sí que és veritat que els càlculs són 
els mateixos, la quantia, però la intencionalitat ni de lluny era la mateixa. Només 
servesca de mostra o de prova el fet del que deia l’ordenança que vosté va proposar 
a tres dies de les eleccions, cosa que en aquesta ordenança no està per cap lloc, i  
deia “A l’efecte d’aquest epígraf es considerarà entrada de vehicles qualsevol espai 
que, per les seues característiques i dimensions, permeta l'accés rodat de vehicle, 
així  com qualsevol  interrupció  o modificació  de rasant  de  la  vorera  que  facilite 
l'entrada de vehicles a locals o terrenys limítrofs amb la via pública, s'haja obtingut 
o no la llicència preceptiva i amb independència de la seua utilització.” També deia 
en  l’article  cinc,  que  “L'obligació  de  contribuir  per  esta  taxa  naix  des  del 
començament de l'aprofitament especial encara que no s'haja sol·licitat o obtingut la 
corresponent llicència.” I també, en l’article set, apartat sisé “Si un aprofitament es 
realitza sense haver obtingut l'autorització prèvia, o s'estén més enllà de la mateixa, 
es  considerarà  conducta  constitutiva  d'infracció  tributària,  que  tindrà  caràcter  de 
greu en el cas que la corresponent conducta determine la falta o menor ingrés sobre 
la quantia que legalment procedesca o, en qualsevol altre cas, d'infracció simple, 
considerant-se com d'especial rellevància per a la gestió tributària. En estos supòsits, 
els agents de la Policia Local o el personal funcionari  que desenvolupe funcions 
d'inspecció fiscal efectuaran la corresponent denúncia, en base a la qual es tramitarà 
un expedient sancionador i es practicarà la liquidació tributària que corresponga.” 
Evidentment  tot  això  no  ho  posa  en  aquesta  ordenança.  D’aquesta  forma  no, 
destinada als guals no. Per tant, no estem parlant del mateix. Sí, evidentment els 
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càlculs són els mateixos, però la intencionalitat no té res a vore amb la que tenia la 
que vosté va presentar el dia 21 de maig, que era el que vosté ja havia començat en 
dues zones concretes del poble, que era sí o sí que tragueren la llicència de gual, 
encara que tingueren igual tindre-la o no, o que li aparcaren davant de casa. Per tant 
estem parlant que substancialment has modificat, sobretot la sort que tindrem; per 
això em congratula, en el sentit que pagaran molt menys tot aquell que de forma 
voluntària  vulga  tindre  el  gual;  però  sense  estar  obligat  com  pretenia  l’altra 
ordenança fiscal; li agrade a vosté o no, però això és el que posava l’altra i no ho 
posa en aquesta.”

 Sra.  Morell  Gómez: “De vegades  Sr.  Salazar,  les  coses  es  diuen perquè es 
desconeixen les normes. Aqueixa descripció de l’obligatorietat de pagar per xafar la 
vorera, ho diu la Llei d’Hisendes Locals. És una transcripció del que diu una llei de 
rang superior del que es considera xafar la vorera o per què és el fet imposable. És 
que s’ha de saber un poc més, Sr. Salazar. De vegades es parla sense saber. El tema 
de la infracció, és que vaig a llegir la nova ordenança, “en el supòsit “En aquest 
supòsits, els agents de la Policia Local o el  personal funcionari que desenvolupe 
funcions d’inspecció fiscal  o d’activitats  efectuaran la corresponent denúncia,  en 
base a la qual es tramitarà expedient sancionador i es practicarà liquidació tributària 
que  puga  correspondre.”  Si  és  que  això  està.  I  les  inspeccions  dels  serveis 
municipals també està en l’ordenança. Els mateixos drets i les mateixes obligacions 
que l’ordenança del 21 de maig. El que passa és que vostés han venut un fum que no 
existeix,  en  xafar  la  vorera  és  obligatori,  perquè  ho  diu  el  fet  imposable  de  la 
mateixa ordenança que hui està aprovant vosté. Ho diu. És el fet imposable. El que 
és voluntari és si un vol usar-ho o no vol usar-ho. Perquè si un no ho usa i no entra 
el cotxe no té per què pagar absolutament res, però si un l’usa ha de tributar; és 
sempre vosté i jo topem en la mateixa xosa; jo no sé si no m’explique. Si un no usa 
alguna cosa no paga; si un usa ho paga, com la resta. Però és que ho diu la mateixa 
ordenança  que  vostés  presenten  ací.  Com  ho  faran  els  serveis  municipals,  i 
s’introduirà  en  la  matrícula;  també  ho  diu.  Els  mateixos  drets  i  les  mateixes 
obligacions. Perquè no ho diu només una ordenança, la Llei d’Hisendes Locals. És 
el mateix. Però vostés la poden aplicar, o si no, no la poden aplicar, això ja depén de 
vostés. Però l’ordenança amb drets i obligacions és la mateixa.  Jo crec que hem 
debatut  moltíssim el  tema  dels  guals,  cadascú té  un  posicionament,  per  suposat 
cadascú defensa allò que considera que ha de defensar. Jo votaré, ja ho he dit abans, 
perquè és pràcticament la mateixa ordenança que el dia 21, pràcticament, el 85%. I 
una cosa, es va presentar el dia 21 de maig. Jo vaig cobrar fins el dia 12 de juny, 
com tots vostés, estiguérem en campanya o no estiguérem en campanya, perquè jo 
passejant  pel  poble,  fent  campanya  no  estava;  jo  estava  treballant  en  aquest 
ajuntament, fins el dia 12 de juny que vaig cobrar les meues retribucions, esperava 
que vostés també. Així que no sé per què tant de problema que fóra el 21 de maig; 
però també ho entenc, volien mirar-ho amb temps i em sembla perfecte. Ara ens 
hem de congratular tots que possiblement anem tots units per una cosa positiva per a 
la gent del poble. I a mi m’agradaria, i sé que faré un abús; vull fer un agraïment. Ho 
vaig fer el dia que vaig presentar aquesta ordenança i no va prosperar, i ara vull fer-
ho  públicament.  M’agradaria  agrair  a  la  Sra.  Pozuelo,  al  Sr.  Borrull,  a  la  Sra. 
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Devesa, al Sr. Peris, i al Sr. Mayans, per tota la feina que han fet; perquè sempre han 
estat al costat de fer les coses de forma professional, i jo els done les gràcies, fins al  
moment final que vaig estar al capdavant d’aquest ajuntament.”

 Sra. Tomás Doménech: “És cert que és la mateixa proposta que es va presentar 
el dia 21 de maig, en un Ple també extraordinari i urgent. Pràcticament és la mateixa 
i suposa una rebaixa dels imports de les taxes, la qual cosa és positiu. Si bé és cert 
que aquest tema, com ha dit el Sr. Salazar, està enrarit i s’arrossega des que vosté va 
presentar la moció en octubre de 2014. I està enrarit per la persecució que han patit  
determinats sectors de la població, que es va iniciar a Oliva Nova, amb l’Alcaldia 
del Sr. David González, i va continuar amb l’alcalde Fuster en el Sector 5. Nosaltres 
preguntem,  què  pensa  fer  el  Sr.  alcalde  amb  els  expedients  sancionadors  que 
reclamen la taxa obligatòria de guals no sol·licitats de l’any 2014 i 2015. Vosté va 
dir que de moment no s’obrien més expedients, per què fem amb els que estan en 
marxa? Perquè tirar-los endavant actua vosté de forma sectària,  alguns veïns sí i 
alguns veïns s’hauran lliurat i s’hauran beneficiat de tot l’aldarull que han muntat els 
veïns d’Oliva Nova i  el  Sector  5.  Considerem que no és just  aquest  tractament; 
considerem una falta d’igualtat entre tots els sectors del poble, amb les actuacions 
que  han  portat  fins  ara,  les  actuacions  que  vostés  han  pres  d’una  forma 
discriminatòria. En qualsevol cas, considerem que aquesta ordenança, ja li dic, com 
suposa una rebaixa, nosaltres ens abstindrem. I també demanem que les actuacions 
inspectores que emprenga l’ajuntament, d’ara endavant siguen en igualtat, per a tots 
els ciutadans, visquen on visquen, en aquest tema.”

 Sr. alcalde: “Abans de donar-li la paraula al ponent, ja li vaig contestar en el 
plenari passat. Ha quedat clar i vosté ho pot vore en el vídeo. Li vaig contestar la 
mateixa pregunta. Ha dit vosté expedients de 2014 i de 2015. jo vaig ser alcalde fins 
a  2013;  però  en qualsevol  cas,  ja  li  vaig  s’estaven tramitant,  estem esperant  un 
informe de la defensa jurídica, referent a alguns dels arguments que han donat la 
defensa dels propietaris, per vore si hi ha arguments jurídics per paralitzar aqueixos 
expedients. Ja li vaig dir, si hi ha arguments jurídics i és favorable, el que faré serà 
revisar  d’ofici  els  expedients.  Ho  vaig  dir  en  el  plenari  passat.  Estem esperant 
l’informe.  En  cas  que  no  siga  favorable  no  podré  perquè  no  tindré  arguments 
jurídics. Tan senzill com això. Només tindrem l’informe, que probablement arribarà 
a primers de la setmana que ve, els el passaré i ja tindrem, espere, fonaments jurídics 
per poder iniciar una revisió d’ofici d’aqueixos més de cinquanta expedients.” 

El  Ple  de  l’Ajuntament,  per  majoria,  amb  14  vots  favorables  (5  vots  del  Grup 
Compromís per Oliva, 3 vots del Grup Socialista Municipal d'Oliva, 4 vots del Grup 
Projecte-Ciutadans d'Oliva, 1 vot del Grup Esquerra Unida del País Valencià i 1 vot del 
Grup Municipal  Gent  d'Oliva),  i  6  abstencions  del  Grup PP,  ACORDA, aprovar  el 
dictamen  transcrit  i  en  conseqüència  elevar  les  propostes  que  conté  a  la  categoria 
d’acord del Ple de l’Ajuntament. 
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QUART.-  DICTAMEN  CI  EXTRAORDINÀRIA  I  URGENT  D'HISENDA  I 
BÉNS  MUNICIPALS  SOBRE  LA  MODIFICACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA  PER 
SUPLEMENTS DE CRÈDITS S/04/2015.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Béns Municipals, de 
data  10  de  novembre  de  2015,  en  relació  amb  l’assumpte  de  l'epígraf,  que  diu 
textualment:

“MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER SUPLEMENTS DE CRÈDITS S/04/2015

Vist l'expedient número  S/04/2015 de modificació de crèdits mitjançant suplement de crèdit 
finançats amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals.

Vist que mitjançant Decret d'Alcaldia de Data 25 de febrer de 2015 (núm. 520/15) es va aprovar 
la Liquidació del Pressupost de l'exercici 2014, de la qual resulta un Romanent de Tresoreria  
Total de 9.684.494,62.-€, dels quals 1.681.655,23.-€ corresponen a Romanent de Tresoreria per 
a Despeses Generals.

Vist que tal com consta en la memòria i en l'informe de la interventora, de data 2 de novembre 
“Com s'ha dit, el Romanent de Tresoreria és positiu i, a aquest efecte, l'article 32 (destinació del  
superàvit pressupostari) de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i  
Sostenibilitat  Financera, estableix que "en el cas que la liquidació pressupostària se situe en 
superàvit, aquest es destinarà, en el cas de l'estat, comunitats autònomes, i corporacions locals, a  
reduir el nivell d'endeutament net sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos  
inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció de deute." "A l'efecte del previst en 
aquest article s'entén per superàvit la capacitat de finançament segons el sistema europeu de 
comptes i per endeutament el deute públic a l'efecte del procediment de dèficit excessiu tal com 
es defineix en la normativa europea.

Per a l'exercici 2015, la Disposició Addicional novena del Reial decret Llei 17/2014, de 26 de 
desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i 
unes altres de caràcter econòmic disposa que “es prorroga per a l'any 2015 l'aplicació de les 
regles contingudes en la DA sisena de la LO 2/2012”, el text de la qual és el següent:

1.  “Serà  aplicable  el  que  es  disposa  als  apartats  següents  d'aquesta  disposició  addicional  a  les 
Corporacions Locals en les quals concórreguen aquestes dues circumstàncies:

a) Complesquen o no superen els límits que fixe la legislació reguladora de les Hisendes Locals en 
matèria d'autorització d'operacions d'endeutament.

b) Que presenten en l'exercici anterior simultàniament superàvit en termes de comptabilitat nacional i 
romanent de tresoreria positiu per a despeses generals,  una vegada descomptat l'efecte de les mesures 
especials de finançament que s'instrumenten en el marc de la disposició addicional primera d'aquesta Llei.

2.  L'any  2014,  a  l'efecte  de  l'aplicació  de  l'article  32,  relatiu  a  la  destinació  del  superàvit 
pressupostari, es tindrà en compte el següent:

a) Les Corporacions Locals hauran de destinar, en primer lloc, el superàvit en comptabilitat nacional 
o, si fóra menor, el romanent de tresoreria per a despeses generals a atendre les obligacions pendents 
d'aplicar a pressupost comptabilitzades a 31 de desembre de l'exercici anterior en el compte de «Creditors  
per operacions pendents d'aplicar a pressupost»,  o equivalents en els termes establerts en la normativa 
comptable i pressupostària que resulta d'aplicació, i a cancel·lar, amb posterioritat, la resta d'obligacions 
pendents de pagament amb proveïdors, comptabilitzades i aplicades a tancament de l'exercici anterior.

b) En el cas que, ateses les obligacions citades en la lletra a) anterior, l'import assenyalat en la lletra  
a) anterior es mantinguera amb signe positiu i la Corporació Local optara a l'aplicació del que es disposa 
en la lletra c) següent,  s'haurà de destinar,  com a mínim, el percentatge d'aquest  saldo per amortitzar 
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operacions  d'endeutament  que  estiguen  vigents  que  siga  necessari  perquè  la  Corporació  Local  no 
incórrega en dèficit en termes de comptabilitat nacional en aquest exercici 2014.

c) Si complert el previst en les lletres a) i b) anteriors la Corporació Local tinguera un saldo positiu  
de l'import assenyalat en la lletra a), aquest es podrà destinar a finançar inversions sempre que al llarg de  
la vida útil de la inversió aquesta siga financerament sostenible. A aquests efectes la llei determinarà tant 
els  requisits  formals  com  els  paràmetres  que  permeten  qualificar  una  inversió  com  financerament  
sostenible, pel que es valorarà especialment la seua contribució al creixement econòmic a llarg termini.

Per aplicar el previst en el paràgraf anterior, a més serà necessari que el període mitjà de pagament  
als proveïdors de la Corporació Local, d'acord amb les dades publicades, no supere el termini màxim de 
pagament previst en la normativa sobre morositat.

3. Excepcionalment, les Corporacions Locals que en l'exercici 2013 compleaquen amb el previst a 
l'apartat 1 respecte de la liquidació del seu pressupost de l'exercici 2012, i que a més en l'exercici 2014 
complesquen amb el previst a l'apartat 1, podran aplicar l'any 2014 el superàvit en comptabilitat nacional  
o, si fóra menor, el romanent de tresoreria per a despeses generals resultant de la liquidació de 2012,  
conforme a les regles contingudes a l'apartat 2 anterior, si així ho decideixen per acord del seu òrgan de  
govern.

4. L'import de la despesa realitzada d'acord amb el previst als apartats dos i tres d'aquesta disposició 
no es considerarà com a despesa computable a l'efecte de l'aplicació de la regla de despesa definida en 
l'article 12.

5. En relació amb exercicis posteriors a 2014, mitjançant Llei de Pressupostos Generals de l'Estat es 
podrà habilitar, atenent a la conjuntura econòmica, la pròrroga del termini d'aplicació previst en aquest 
article”.

Els requisits  de l'apartat  primer  es compleixen a l'Ajuntament  d'Oliva ja que de l'anàlisi  de 
l'endeutament que es va fer amb motiu de l'aprovació del pressupost resultava un percentatge 
proper al 43% i ha estat cancel·lada l'operació del FFP en l'exercici 2015.
Havent estat ateses les obligacions pendents d'aplicar a pressupost i les obligacions pendents de 
pagament, la possibilitat de destinar el superàvit no sembla resultar possible a la vista que de 
l'informe de l'execució trimestral del tercer trimestre de 2015, es desprèn la possibilitat d'un 
incompliment  de  l'estabilitat  pressupostària  a  31  de  desembre  d'1.311.282,49  €.  Aquesta 
necessitat de finançament resulta després de minorar la previsió d'Obligacions reconegudes a 31 
de desembre en despeses que s'entén que No podran ser executats abans que finalitze l'exercici i,  
d'altra  banda  aquesta  previsió  es  pot  vore  millorada  per  la  possible  inexecució  d'algunes 
aplicacions  pressupostàries  i  afectada  negativament  pel  previsible  increment  del  saldo  del 
compte 413, per la qual cosa per aquesta Intervenció es considera necessari destinar la totalitat  
del romanent de tresoreria per a despeses generals a l'amortització de deute, més encara quan les 
inversions  financerament  sostenibles  computen  a  l'efecte  d'estabilitat,  sent  necessari  perquè 
tinga  el  seu  corresponent  reflex  pressupostari  suplementar  en  l'import  d'aquest  romanent  
l'aplicació corresponent a l'amortització de deute”.
Resultant que, l'article 28.f) la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la  
informació pública i bon govern, considera  com a infracció molt greu – entre unes altres - la 
conducta  quan siga  culpable:  “f)  L'incompliment  de  l'obligació  de  destinar  íntegrament  els 
ingressos obtinguts per sobre dels previstos al pressupost a la reducció del nivell de deute públic  
de  conformitat  amb  el  previst  en  l'article  12.5  de  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d'abril,  
d'Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat  Financera  i  l'incompliment  de  l'obligació  de  la 
destinació del superàvit pressupostari a la reducció del nivell d'endeutament net en els termes  
previstos en l'article 32 i la disposició addicional sisena de la citada llei.”, resulta evident que les 
despeses específiques i determinats que es pretenen cobrir amb aquest suplement de crèdit, no 
permeten que la seua realització es demore a exercicis futurs.

Considerant que la modificació proposada és un suplement de crèdit, regulat en els arts. 177 
TRLRHL, 35-38 i 49-51 RD 500/90, base 9.1 i 9.6 de les d'Execució del pressupost finançat 
amb romanent de Tresoreria per a despeses generals.
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Vist l'Informe de la Intervenció municipal, de data 2 de novembre de 2015. 

La Comissió d’Hisenda per UNANIMITAT DICTAMINA FAVORABLEMENT la següent

PROPOSTA D’ACORD

PRIMER.-  Aprovar  provisionalment  l'expedient  número  S/04/2015 de  modificació  per 
suplement  de  crèdit  que  es  finançarà  amb  romanent  de  tresoreria  per  a  despeses  generals  
resultant de la liquidació del pressupost de l'exercici 2014, que afecta a les següents aplicacions 
pressupostàries: 

SUPLEMENT CRÈDIT 

PARTIDA DENOMINACIÓ PRESSUPOST 
INICIAL

MODIFICA
ANTERIORS

MODIFICA
ACTUALS

PRESSUPOST
DEFINITIU

01100.9130000 Deute  Públic.- 
Amortització  de 
préstecs.  M/L termini 
fora del sector públic

1.370.000,00 2.464.716,47 1.681.655,23 5.516.371,00

TOTAL 
AUGMENTOS

1.681.655,23

FINANÇAMENT:

CONCEPTE DENOMINACIÓ PRESSUPOST 
INICIAL

MODIFICA
ANTERIORS

MODIFICA
ACTUALS

PRESSUPOST
DEFINITIU

87000 RLT  per  a  despeses 
generals

0,00 0,00 1.681.655,23 1.681.655,23

TOTAL 
AUGMENTS

1.681.655,23

SEGON.-  Exposar  al  públic l'expedient  en el  tauler  d'anuncis  i  en el  Butlletí  Oficial  de  la  
Província durant 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà a la seua publicació en el BOP,  
posant a la disposició del públic la documentació corresponent i podent, durant aquest termini  
els interessats presentar reclamacions davant el Ple.

TERCER.- En cas que no es presenten reclamacions en termini, es considerarà definitivament 
aprovat l'acord provisional.

QUART.-  L'acord  definitiu  i  el  resum per  capítols  de  la  modificació  acordada  s’haurà  de 
publicar en el Butlletí Oficial de la Província.

CINQUÈ.-  De  l'expedient  definitivament  aprovat  es  remetrà  còpia  als  departaments 
corresponents,  afectats  per  aquest  expedient,  al  departament  d'Intervenció  així  com  a 
l'Administració General de l'estat i de la Comunitat Autònoma. “

Obert el torn d'intervencions es produeixen les que a continuació s'indiquen:
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 Sr.  Canet  Llidó: “Ara portem una nova modificació  de  crèdits,  com la  del 
plenari  passat;  aquesta  és  per  suplements,  i  estan  finançats  amb  romanents  de 
tresoreria per a despeses generals. Aqueixos romanents de tresoreria per a despeses 
generals és aquella quantitat que queda després de fer els ajustaments al romanent 
de  tresoreria  total.  En  definitiva  un  import  d’1.681.000  euros,  que  es  fa  la 
modificació per a poder amortitzar  deute anticipadament  a les entitats  bancàries. 
Això que anem a fer, que personalment, a aquest regidor que parla i al seu grup 
municipal, per dir-ho suaument, li rebenta, és com a conseqüència que en agost de 
2011  es  va  pactar  una  modificació,  una  reforma  constitucional,  que  venia  a 
modificar  l’article  135  de  la  nostra  Constitució,  per  a  introduir  el  concepte 
d’estabilitat pressupostària; i en base a aqueix concepte d’estabilitat pressupostària, 
introduït  en  la  nostra  Constitució  en  estiu  de  2011,  en  agost  ni  més  ni  menys, 
pactada pel PP i el PSOE; de la modificació constitucional s’han derivat una série de 
lleis,  una  legislació,  que  no  ens  deixa  altra  eixida  als  ajuntaments  que  fer 
determinades coses que no tenen sentit –ho dic ací, no tenen sentit– però que no 
podem deixar de fer, perquè pot tindre, fins i tot, conseqüències penals. I la principal 
llei  de  què  parle  és  la  Llei  Orgànica  2/2012,  d’Estabilitat  Pressupostària  i 
Sostenibilitat  Financera.  El  que farem en definitiva  és,  dels  diners que nosaltres 
tenim, que podríem usar per a despeses necessàries per a la nostra ciutadania, no 
podem utilitzar-les per a aqueixes despeses necessàries per a la nostra ciutadania 
sinó que hem d’amortitzat, anticipadament, aqueixos diners a les entitats bancàries. 
És a dir, l’Ajuntament d’Oliva està pagant amb regularitat el que deu a les entitats 
bancàries;  és  just  que  si  hem  demanat  uns  diners,  que  es  tornen,  això  és 
completament just però que ens obliguen a anticipar, a amortitzar anticipadament, 
quan podríem utilitzar aqueixos diners per a altres coses, és un poc incomprensible. 
I  encara  és  un  poc  menys  incomprensible  que  si  nosaltres  d’ací  un  mesos  per 
exemple,  necessitem  fer  una  operació  de  finançament  per  a  finançar  qualsevol 
inversió necessària, hàgem d’acudir novament als bancs, haver de sol·licitar un nou 
préstec, que hauran de cobrar-nos uns interessos i unes comissions, etc. i els diners 
els  teníem  i  els  hem  hagut  de  gastar  anticipadament  en  virtut  d’una  sèrie  de 
legislació que ve derivada de la modificació constitucional de l’estiu de 2011. Per 
tot això és que hem d’incorporar aqueixos diners a amortitzar deute; per tot això i 
per  un  detall  més,  perquè  l’ajuntament  apunta  a  una  possible  inestabilitat 
pressupostària,  que  és  un  concepte  que  deriva  d’aqueixa  reforma,  i  que  és  un 
fantasma que cíclicament ha perseguit a l’Ajuntament d’Oliva, i que es presenta en 
2015 ja des de l’arribada de la nova corporació amb aquesta legislació. Si tinguérem 
aqueixa estabilitat pressupostària, o altres conceptes com la regla de despesa, etc. 
aqueixos diners podríem utilitzar-los per a altres coses i després no hauríem d’anar a 
demanar-los pagant interessos i pagant comissions. Però la legislació ens obliga a 
fer  el  que  no  volem;  i  aquesta  és  una  mesura  que  així  ho  demostra.  Hem 
d’amortitzar  anticipadament  el  que  voldríem  utilitzar  per  a  altres  coses,  altres 
necessitats de la nostra ciutat; perquè l’Ajuntament d’Oliva ja amortitza, quan toca i 
com toca, els diners que li corresponen a les diferents entitats bancàries.”
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 Sra.  Morell  Gómez: “Sí  que  és  cert  que  aquesta  llei  que  va  eixir  tenia  un 
fonament  de  pes  important.  Els  ajuntaments  en  aquella  època  estaven  molt 
endeutats; havien fet operacions de crèdit que a la fi no podien tornar, passaven a 
liquidar  exercicis  en  negatiu  i  a  la  fi  els  ajuntaments  estaven  en  un  nivell 
d’endeutament molt superior respecte als recursos o als ingressos que podien tindre 
per  fer-los  front.  I  no  estava  malament  que  apareguera  aquesta  llei  en  aquell 
moment, que això el que feia és obligar als ajuntaments a guardar i obligava els 
ajuntaments a amortitzar i reduir deute, perquè ja hi havia ajuntaments que estaven 
en el 110, al 100 i al 90 per cent d’endeutament; no l’Ajuntament d’Oliva que no 
hem tingut endeutaments tan elevats. Això estava bé per a municipis com Gandia 
per  exemple,  que  té  un  nivell  d’endeutament  bàrbar,  espectacular,  que  tampoc 
pagava a les entitats bancàries, i això també era molt dolen. Però arriba a nosaltres, a 
un ajuntament que ha liquidat tres exercicis en positiu, que és cert que 2012 jo no el 
conte,  perquè  va  ser  una  liquidació  positiva  molt  virtual,  perquè  havíem tingut 
l’ingrés  dels  2,6  milions  d’euros;  però  sí  que  és  cert  que  les  dues  últimes 
liquidacions han sigut positives, hem acabat en estabilitat pressupostària, i hem sigut 
un ajuntament molt complidor; i per tant considerem que aquesta normativa per a un 
ajuntament com el nostre es massa estricta.  Però tampoc hem de quedar-nos ahí, 
hem de quedar-nos en allò positiu. Això és com a casa, si acaba un mes i tenim 
dinerets, el que fem és pagar i tapar forats. Doncs el mateix anem a fer ara. L’1,6 
milions d’euros que apareix que anem a amortitzar a les entitats  bancàries, és la 
proposta  que  s’ha  presentat  en  l’apartat  de  l’IBI,  d’aqueixos  increments;  perquè 
aquest 1,6 milions d’euros podem amortitzar diversos préstec per aconseguir lliurar 
l’any que ve 700.000 euros. És fàcil, és una economia molt bàsica. És el que tenim, 
és el que hi ha, i el que ens marca la llei, i hem de traure el màxim profit, que al cap 
i a la fi és anar reduint despesa i anar gastant en els serveis bàsics d’una forma molt  
estructurada,  i  no  respecte  als  increments  dels  ingressos  a  través  dels  impostos, 
sobretot  en  un  únic  tribut  com ja  hem parlat  en  el  punt  número  dos.  Per  tant 
nosaltres votarem a favor aquesta modificació de crèdit.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, ACORDA, aprovar el 
dictamen  transcrit  i  en  conseqüència  elevar  les  propostes  que  conté  a  la  categoria 
d'acord del Ple de l'Ajuntament.

CINQUÉ.-  DICTAMEN  CI  EXTRAORDINÀRIA  I  URGENT  D’HISENDA  I 
BÉNS MUNICIPALS SOBRE EL RECONEIXEMENT EXTRAORDINARI DE 
CRÈDITS REX 04/2015. 

Informats del dictamen de la Comissió Informativa D’Hisenda i Béns Municipals: de 
data 10 de novembre de 2015, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS REX 04/2015

El dia 3 de novembre de 2015 es va proposar l’inici de l’expedient REX 04/2015 per a procedir 
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a  l’aprovació  de  determinades  despeses  que  han  tingut  entrada  en  aquest  ajuntament  en 
l’exercici 2015, i la despesa correspon a l’exercici anterior, per un import total de 1.402,43.-€,  
per les factures que s’indica:

REX 4/2015        
Núm. REG CIF TERCER Núm. FRA FUNC ECON IMP CONCEPTO

F/2015/2978 79266082D MATA PARRA JUAN 2 31200 2269900 44,00 11 ENTREPANS + REFRESCOS.

F/2015/2981 B54616438 EMISORAS 
MUSICALES, SL A/ 661 32701 2269900 251,68 PUBLICITAT ROCK IN OLIVA 2014 

(JOVENTUT)

F/2015/3136 20012945R MONTAÑES COSTA 
ALFONSO MIGUEL 00087 33400 2269900 84,70 1000 FOLLETS TROFEU GREGORI 

MAIANS.

F/2015/3494 G28029643

SOCIEDAD 
GENERAL DE 
AUTORES Y 
EDITORES

27076109 33400 2269900 259,94 DRETS AUTOR OBRA "CACHÉ" DE 
TONI ALBA EL 30-10-2014

F/2015/5237 B96897376 SAFRA SAFOR SL Emit- 8 23108 2210000 254,76
MENJADOR SOLIDARI PER A 
MENORS PERÍODE ESTIVAL 2014 
(30-6-2014)

F/2015/5474 B46685905 LLIBRERIA LA FONA 
SL 622 32701 2269900 333,75 PREMIS REIS MAGS 2013.

     TOTAL 1.228,83  

I per la taxa següent:

REX 4/2015       
CIF TERCER Ref Recaptació FUNC ECON IMP CONCEPTO

P4600000F
Diputació de Valencia
Servei de Gestió 
Tributaria

132387013-28-0 16210 2269900 173,60 2013 TTRU Tractament Residus Urb Z, 
X, XI, XII AG2

TOTAL 173,60

Vist l’informe de la interventora Municipal de data 3 de novembre del 2015, en relació amb 
aquest expedient REX 04/2015 en el qual es fa constar que “l’article 26.2 c) del Reial Decret 
500/90,  determina  que  s’aplicaran  als  crèdits  del  Pressupost  vigent,  en  el  moment  del  seu 
reconeixement, les obligacions procedents d’exercicis anteriors, a què es refereix l’art. 60.2 del 
mateix Reial  Decret,  atribuint  la seua competència  al  Ple  de l’entitat,  per al  reconeixement  
extrajudicial de crèdits sempre que no existesca dotació pressupostària (Base 19.III)”.

Considerant la necessitat de procedir a l’aprovació d’aquestes despeses amb càrrec al pressupost 
de  2015,  i  que  existeix  crèdit  adequat  i  suficient  per  fer  front  a  aquestes  despeses  en  les 
corresponents  aplicacions  pressupostàries,  tot  incorporant-se  a  l’expedient  les  retencions  de 
crèdit  efectuades,  i  sense  perjudici  que  en  el  pressupost  que  està  pendent  d’aprovació  es 
consigne la quantitat necessària per a fer front a les despeses de l’exercici 2015 així com a les  
deseses l’aprovació de les quals es proposa.

La Comisió d’Hisenda, UNANIMITAT DICTAMINA FAVORABLEMENT la següent 

PROPOSTA D’ACORD

Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial REX 4/2015, per un import total de 1.402,43.-
€, que correspon a les factures que s’indica:

REX 4/2015        

Núm. REG CIF TERCER
Núm. 
FRA FUNC ECON IMP CONCEPTO

F/2015/2978 79266082D MATA PARRA JUAN 2 31200 2269900 44,00 11 ENTREPANS + REFRESCOS.
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F/2015/2981 B54616438 EMISORAS 
MUSICALES, SL A/ 661 32701 2269900 251,68 PUBLICITAT ROCK IN OLIVA 2014 

(JOVENTUT)

F/2015/3136 20012945R MONTAÑES COSTA 
ALFONSO MIGUEL 00087 33400 2269900 84,70 1000 FOLLETS TROFEU GREGORI 

MAIANS.

F/2015/3494 G28029643

SOCIEDAD 
GENERAL DE 
AUTORES Y 
EDITORES

27076109 33400 2269900 259,94 DRETS AUTOR OBRA "CACHÉ" DE 
TONI ALBA EL 30-10-2014

F/2015/5237 B96897376 SAFRA SAFOR SL Emit- 8 23108 2210000 254,76
MENJADOR SOLIDARI PER A 
MENORS PERÍODE ESTIVAL 2014 
(30-6-2014)

F/2015/5474 B46685905 LLIBRERIA LA FONA 
SL 622 32701 2269900 333,75 PREMIS REIS MAGS 2013.

     TOTAL 1.228,83  

I per la taxa següent:

REX 4/2015       
CIF TERCER Ref Recaptació FUNC ECON IMP CONCEPTO

P4600000F
Diputació de Valencia
Servei de Gestió 
Tributaria

132387013-28-0 16210 2269900 173,60 2013 TTRU Tractament Residus Urb Z, 
X, XI, XII AG2

TOTAL 173,60

Segon.- Donar compte d’aquest acord al Departament d’Intervenció i Tresoreria.

Oliva, 3 de novembre de 2015”

Obert el torn d’intervencions es produeixen les que s’indiquen:

 Sr.  Canet  Llidó: “Abans  havia  dit  que  no  entenia  com l’ajuntament  podia 
amortitzar  anticipadament  1.600.000  euros,  i  després  no  tindre  per  a  qüestions 
bàsiques. Aquest reconeixement extrajudicial de crèdits ho demostra perfectament; 
en el punt anterior 3ens veiem obligats per una injustícia legislativa a amortitzar 
anticipadament deute per valor d’1.600.000 euros, i ací veiem que tenim coses tan 
nímies, tan absurdes, com coses que s’han quedat fora per no tindre un pressupost 
suficient per a acollir-les, per a contemplar-les. Onze entrepans, emissores musicals, 
251 euros; 1.000 fullets, 84 euros. Aquestes menudències que passen en el dia a dia 
de  l’ajuntament,  i  ni  només  passen  aquestes,  en  passen  moltíssimes,  no  hi  ha 
explicació possible per a saber com en unes coses tenim tant de dèficit, i en altres 
hem d’amortitzar anticipadament 1.600.000 euros. És un poc difícil d’entendre. És 
cert que la culpa ve de dalt, ve de canvis legislatius que ningú dels qui estem ací 
hem provocat, però resulta inexplicable per a la ciutadania; és impossible explicar-li 
que amortitzem anticipadament deute per valor d’1.600.000 euros, i després per a 
coses tan bàsiques com aquestes, i moltes altres, aquest és un simple exemple com 
se’n produeixen cada dia, no podem atendre aqueixes qüestions tan essencials.”

 Sra.  Morell  Gómez: “Tampoc  hem  de  mesclar  les  coses;  perquè  aquest 
reconeixement de crèdits no és perquè no s’ha pagat perquè no hem tingut 44 euros 
per a onze entrepans. Són factures que han entrar en l’exercici 2015 i eren factures 
de l’exercici anterior, 2014; no és perquè no hi haguera consignació pressupostària 
sinó perquè la factura ha arribat a partir del mes de gener de 2015. No és perquè no 
hi haguera; possiblement haguera entrat en l’exercici en l’any tributari corresponent, 
hauria hagut diners per pagar-ho. Enllaçant al REX, per a aquells que no saben què 
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és un REX, són factures que queden pendents d’aplicar de l’any anterior, perquè no 
hi havia consignació pressupostària o perquè la factura ha entrat en l’any següent. 
Sempre que entra una factura l’1 de gener de 2015 ja és REX, encara que tingueres  
crèdit en l’exercici 2014. Una de les diferències, que abans s’ha parlat molt en el  
punt dos de si en l’any 2011, en l’any 2010, si el pressupost era tan gran per què no 
hi havia per a tot; hem de mirar el REX, que eren les factures pendents d’aplicació 
que hi havia en aqueixos exercicis. El REX que absorbia l’exercici  posterior era 
d’un milió d’euros. Des de fa uns anys, el REX que absorbim es de 20.000 o 30.000 
euros. No absorbim més REX. Per això la situació econòmica és molt millor, i no 
podem comparar-la  amb  el  2011,  perquè  en  2011 i  en  2010 hi  havia  una  altra 
situació econòmica, amb uns altres paràmetres, amb unes altres necessitats; però la 
situació real és que no tenim REX i tenim una situació econòmica estable . Ja ho 
vaig  dir  en  el  plenari  anterior,  apretem-nos  un  poc,  perquè  hem  de  complir 
l’estabilitat  pressupostària,  que això sí que ens faria mal,  que després d’aquestos 
anys  que  sí  que  hem  complit  l’estabilitat  pressupostària,  aquest  exercici  no  hi 
férem.”

 Sr. Canet Llidó: “Sí, certament un REX són les factures que entren després, o 
que no tenien consignació l’any anterior,  com se n’han passat moltes,  en moltes 
ocasions, per quantitats irrisòries i per conceptes irrisoris en moltes ocasions.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, ACORDA aprovar el 
dictamen  transcrit  i  en  conseqüència  elevar  les  propostes  que  conté  a  la  categoria 
d’acord del Ple de l’Ajuntament.

PART II.- CONTROL I SEGUIMENT DE L’ACCIÓ DE GOVERN

SISÉ.-  DONAR  COMPTE  DE  L’INFORME  D’INTERVENCIÓ  DE 
COMPLIMENT  DE  LES  OBLIGACIONS  TRIMESTRALS.  TERCER 
TRIMESTRE DE 2015.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, de 
data  10  de  novembre  de  2015,  en  relació  amb  l’assumpte  de  l’epígraf,  que  diu 
textualment:

“DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DE COMPLIMENT DE LES 
OBLIGACIONS TRIMESTRALS  DE  SUMINISTRE  D’INFORMACIÓ  DE LA LLEI 
2/2012  LOEPSF,  DESENVOLUPADA  PER  L’ORDRE  HAP  21/05/2012.  TERCER 
TRIMESTRE DE 2015

La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 
d’ara en avant LOEPSF, regula el principi de transparència com a base del funcionament de les 
Administracions Públiques, i per a això resulta clau la rendició de comptes i el control de la  
gestió pública per a contribuir a generar confiança en funcionament correcte del sector públic.  
La importància d’aquest principi  ha portat al  legislador a establir en l’article 6 de la citada  
LOEPSF,  l’obligació  de  les  Administracions  Públiques  de  subministrar  tota  la  informació 
necessària per al compliment de les disposicions de l’Esmentada Llei, i de les normes i acords 
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que s’adopten en el seu desenvolupament, i garantir la coherència de les normes i procediments 
comptables, així com la integritat dels sistemes de recopilació i tractament de les dades.

El desplegament reglamentari a què es referix l’avantdit article de LOEPSF, ho ha realitzat el  
Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions  Públiques,  a  través  de  l’Orde  HAP/2105/2012,  d’1 
d’octubre, modificada per l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, i en concret, sobre les  
obligacions trimestrals  de subministrament  d’informació,  s’ha arreplegat  en l’article 16.  Els 
articles  14  i  16  de  l’Orde,  sobre  obligacions  mensuals  i  trimestrals  de  subministrament  
d’informació de les comunitats autònomes i les Corporacions Locals, han entrat en vigor l’1 de  
gener  de  2013,  de  conformitat  amb  la  disposició  transitòria  única  de  l’Orde,  imposant  en 
l’article 4 la centralització del compliment de l’obligació de remissió i recepció d’informació 
"En les Corporacions Locals, la intervenció o unitat que exercisca les seus funciones”.

De  conformitat  amb  allò  que  s’ha  regulat  en  l’article  4  de  la  Llei  2/2012,  LOEPSF,  i  el  
desenrotllament del mateix realitzat per l’Orde HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, modificada per 
l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, i en concret amb el contingut dels articles 4 i 16 de 
la  mateixa,  la  Intervenció  Municipal  ha  complit  amb  la  seua  obligació  de  remissió  de  
subministrament de la informació trimestral corresponent al SEGON trimestre de 2015, dins del 
termini i la forma escaient. Havent-se bolcat la totalitat de la informació requerida pel Ministeri  
d’Hisenda i  Administracions Públiques a través de la plataforma telemàtica habilitada en la  
"Oficina Virtual de les Entitats Locales", consta en l’expedient el justificant de la remissió.

En la legislació esmentada no consta expressament que la citada informació haja de donar-se  
compte al Ple de la Corporació, malgrat que en la informació del Tercer trimestre, el formulari  
F.3.5  "Comunicación  de  dades  i  firma  d’Informe  d’Avaluació  compliment  d’objectius  Llei 
Orgànica  2/2012",  de  la  web i  de  la  Guia  realitzada  pel  Ministeri,  expressament  deia  que 
l’Informe d’avaluació ha de tindre coneixement el Ple d’aquesta Corporació. No obstant això la 
dita observació no es fa constar ni en la Guia ni en el formulari citat d’aplicació per aquest  
trimestre. No obstant això, la Llei d’Hisendes Locals (art.  207 del RDLeg. 2/2004, de 5 de 
març),  establix  l’obligació  de  remetre  al  Ple  de  l’Entitat  la  informació  de  l’execució  dels 
pressupostos  i  del  moviment  de  la  tresoreria  per  operacions  pressupostàries  independents  i 
auxiliars del pressupost i de la seua situació, en els terminis i amb la periodicitat que el Ple  
establisca, havent-se elevat al Ple la informació dels trimestres anteriors.

A  la  vista  del  que  s’exposa  anteriorment  i  en  virtut  de  les  atribucions  conferides,  previ  
coneixement  de  la  Comissió  d’Economia  i  Hisenda,  es  formula  la  següent:  PROPOSTA 
D’ACORD

PRIMER.- Donar compte al Ple i prèviament a la Comissió d’Economia i Hisenda de l’informe 
d’Intervenció de compliment de les obligacions trimestrals de suministre d’informació de la Llei  
2/2012  LOEPSF,  desenvolupada  per  l’Ordre  HAP  21/05/2012  i  modificada  per  l’Ordre 
HAP/2082/2014, de 7 de novembre, corresponent al TERCER trimestre de 2015, que s’adjunta 
a aquesta proposta.

“INFORME INTERVENCIÓ
COMPLIMENT  DE  LES  OBLIGACIONS  TRIMESTRALS  DE  SUBMINISTRAMENT 
D’INFORMACIÓ DE LA LLEI  2/2012  LOEPSF,  DESENVOLUPADA  PER  L’ORDE HAP/21 
05/2012.
TERCER TRIMESTRE 2015

PRIMER.- Legislació aplicable
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La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, d’ara en 
avant LOEPSF, regula el principi de transparència com a base del funcionament de les Administracions 
Públiques, i per a això resulta clau la rendició de comptes i el control de la gestió pública per a contribuir 
a generar confiança en funcionament correcte del sector públic. La importància d’este principi ha portat al 
legislador a establir en l’article 6 de la citada LOEPSF, l’obligació de les Administracions Públiques de 
subministrar tota la informació necessària per al compliment de les disposicions de l’Esmentada Llei, i de 
les normes i acords que s’adopten en el seu desenvolupament, i garantir la coherència de les normes i  
procediments comptables, així com la integritat dels sistemes de recopilació i tractament de les dades.

El desplegament reglamentari a què es referix l’avantdit article de LOEPSF, ho ha realitzat el Ministeri  
d’Hisenda i Administracions Públiques, a través de l’Orde HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, i en concret, 
sobre les obligacions trimestrals de subministrament d’informació, s’ha arreplegat en l’article 16.

Els articles 14 i 16 de l’Orde, sobre obligacions mensuals i trimestrals de subministrament d’informació 
de les comunitats autònomes i les corporacions locals,  han entrat  en vigor l’1 de gener del 2013, de 
conformitat  amb la disposició transitòria única de l’Orde, imposant en l’article 4 la centralització del  
compliment de l’obligació de remissió i recepció d’informació "En les corporacions locals, la intervenció 
o unitat que exercisca les seues funcions."

SEGON.- Compliment de l’obligació de remissió d’informació
De conformitat amb allò que s’ha regulat en l’article 4 de la Llei 2/2012, LOEPSF, i el desenrotllament  
del mateix realitzat per l’Orde HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, i en concret amb el contingut dels articles 
4  i  16  de  la  mateixa,  la  Intervenció  Municipal  ha  complit  amb  la  seua  obligació  de  remissió  de  
subministrament  de la  informació  trimestral  corresponent  al  TERCER trimestre  de 2015,  en  temps i  
forma. Havent-se bolcat la totalitat de la informació requerida pel Ministeri d’Hisenda i Administracions  
Públiques a través de la plataforma telemàtica habilitada en la "Oficina Virtual de les entitats locals", 
consta en l’expedient el justificant de la remissió.

TERCER.- Justificació de l’informe i del seu coneixement pel Ple.
En la legislació esmentada no consta expressament que de la dita informació s’haja de donar compte al 
Ple de la corporació, en la informació del 3r trimestre, el formulari F.3.5 "Comunicació de dades i firma 
d’informe d’Avaluació compliment d’objectius Llei Orgànica 2/2012", de la web i de la Guia realitzada  
pel  Ministeri,  expressament  deia  que  l’informe  d’avaluació  ha  de  tindre  coneixement  el  Ple  d’esta 
corporació. No obstant això la dita observació no es fa constar ni en la Guia ni en el formulari citat per a  
este trimestre.

No  obstant  això,  la  Llei  d’Hisendes  locals  (art.  207  del  RDLEG.  2/2004,  de  5  de  març),  establix  
l’obligació de remetre al Ple de l’entitat la informació de l’execució dels pressupostos i del moviment de  
la Tresoreria per operacions pressupostàries independents i auxiliars del pressupost i de la seua situació,  
en els terminis i  amb la periodicitat  que el  Ple establisca,  havent-se elevat  al  Ple la  informació dels 
trimestres anteriors remesa al Ministeri.

Per allò que s’ha exposat es remet la informació facilitada al Ministeri, perquè es done compte al Ple de la  
corporació si es considera oportú, amb els formularis remesos, i s’annexen al present informe els més 
significatius de l’ajuntament i de la consolidació (estat execució, calendari i pressupost de tresoreria i  
romanent  de  tresoreria  de  l’Ajuntament,  així  com  informe  d’estabilitat,  regla  de  gasto  i  informe 
d’avaluació).

D’altra  banda,  el  Reial  Decret  1463/2007,  de  2  de  novembre,  que  desenvolupava  la  Llei  18/2001, 
d’Estabilitat Pressupostària, establia en l’article 16.2 l’obligatorietat d’emetre un informe d’intervenció de 
compliment de l’objectiu d’estabilitat i donar compte al Ple en els supòsits d’expedients de modificació 
de  crèdits.  En  l’actualitat  després  de  l’entrada  en  vigor  de  la  LOEPSF  i  l’Ordre  Ministerial  de 
desenvolupament sobre les obligacions de subministrament d’informació, segons contestació emesa per la 
Subdirecció General  d’Estudis i  Finançament  de les entitats locals a pregunta de Cosital  Network,  la 
verificació del compliment dels objectius d’estabilitat i de la regla de gasto no és requisit previ necessari  
per a l’aprovació dels expedients de modificació, sinó que procedix l’actualització trimestral de l’informe 

Pàgina: 65



AJUNTAMENT D’OLIVA
d’intervenció de compliment dels objectius a què es referix l’Orde HAP2105/2012. Càlcul de què pot  
derivar-se de manera preceptiva l’elaboració d’un Pla Econòmic Financer per incompliment d’objectius, 
encara  que  actualment  el  Ministeri  sosté  que  només  si  es  constata  l’incompliment  en  la  liquidació 
pressupostària és obligatori elaborar i aprovar formalment un pla econòmic financer.

QUART.- Contingut de la informació
La informació  a subministrar  per  a  complir  a  l’obligació  de  remissió,  és  part  de  què  s’arreplega  en 
l’article  16  de  l’Orde  HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre,  i  s’ha  materialitzat  en  els  formularis  que  ha 
dissenyat la Subdirecció General d’Estudis i Finançament d’entitats locals emplenats a través de l’Oficina 
Virtual abans citada, que no ha arreplegat el total de la informació detallada en l’article citat.

CINQUÉ.- ASPECTES MÉS IMPORTANTS
El calendari  i  pressupost  de tresoreria,  el  deute viu i  previsió de  venciments  de deute  i  el  perfil  de 
venciment del deute en els pròxim 10 anys, han sigut emplenats d’acord amb les dades facilitades per la 
Tresoreria.
S’observa una diferència de menys de 100 euros en els fons líquids de Tresoreria considerats per al càlcul  
del  romanent de tresoreria,  correspon a un compte d’anticipació de caixa fixa, el  compte del qual  el 
programa de comptabilitat no incorpora per al càlcul, atesa l’escassa quantia es remet en termini, i es  
comunica la incidència a l’empresa que subministra el programa informàtic de comptabilitat per tal que 
procedesca a la seua esmena.
Les dades corresponents a la plantilla i retribucions s’han incorporat d’acord amb la informació facilitada 
pel departament de RRHH d’este Ajuntament.
En  l’estimació  de  les  obligacions  reconegudes  del  capítol  VI  es  descompten  als  crèdits  definitius  
7.422.086,03.-€, import estimat del no previst executar en urbanitzacions en 2015, fonamentalment, com 
la Urbanització UE11, Aigua Blanca IV, UA C-7, C-8 i Bomba, nou edifici dependènies policía local i  
l’aplicació de PMS.
En l’estimació dels drets reconeguts nets del capítol III es descompta a les previsions definitives les  
CCUU  per  import  de  3.336.254,24.-€,  import  estimat  del  no  previst  ingressar  per  Quotes 
Urbanístiques.
S’ha d’advertir que per a l’any 2015 i com a novetat la modificació de l’Ordre HAP/ÍTÜ5/2012, 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,  de  LOEPSF  mitjançant  una  ordre  HAP/2082/2014,  de  7  de 
novembre,  concretament  la  modificació  de l’article  16.4 suposa que en allò relatiu  a  les  obligacions 
trimestrals de remissió informació serà preceptiva l’actualització de l’informe d’intervenció respecte del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat i del límit del deute, i no és preceptiu la valoració del compliment  
de la regla de gasto, que realitzarà la Intervenció al tancament de l’exercici.
A partir del segon trimestre, es va introduir com a novetat en l’actualització de l’informe d’avaluació de  
l’estabilitat pressupostària, una valoració del compliment de la regla de gasto al tancament de l’exercici 
corrent,  de  conformitat  amb  el  que  establix  l’article  16  apartat  4  de  l’Ordre  HAP  2105/2012,  d’1 
d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament de la informació previstes en la 
LO 2/2012, valoració que ja es va realitzar en el segon trimestre i s’efetua novament en este TERCER 
trimestre,  i  així  mateix per  a aeste trimestre s’ha inclós un nou formulari  que recull  el  detall  de les  
inversions  financerament  sostenibles,  d’acord  amb al  disposicio  addicional  sisena  de  la  LO  2/2012, 
formularia qeu s’incorporarà als trimestres successius i que no s’ha emplenat perquè no es disposa d’este 
tipus d’nverions.
Per tant l’actualització de l’informe d’avaluació del conjunt d’estes entitats, en el TERCER trimestre del 
2015, inclourà l’anàlisi del compliment dels següents objectius:
1. Estabilitat pressupostària.
2. Nivell de deute viu.
3. Valoració del compliment de la regla del gasto al final de l’exercici corrent.

Romanent de tresoreria
Es correspon amb les xifres obtingudes del programa de comptabilitat al final del trimestre. Cal advertir 
que la xifra del Romanent de Tresoreria no és significativa, per no estar en disposició de poder calcular  
els excessos de finançament afectat, i per tant la seua minoració a l’efecte d’obtenció del Romanent de  
Tresoreria per a gastos generals i per a gastos generals ajustat
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Calendari de Tresoreria
S'han especificat les dades de fons líquids inicials, cobraments pendents d'aplicar i fons líquids a fi del  
període,  els  pagaments  no  pressupostaris  s'han  determinat  per  diferències  per  a  l'ajust  de  les  dades 
principals, si bé NO és la dada que s'extreu de la comptabilitat. Els pagaments No pressupostaris s'han  
considerat  tots  de  corrent  en  no  disposar  d'una  eina  informàtica  que  permet  el  desglossament  entre 
corrents i tancats

Resum anàlisi estabilitat pressupostària
Cal assenyalar que els ingressos i gastos no financers, són els obtinguts de la comptabilitat municipal.  
S’han  realitzat  els  ajustos  corresponents  en  termes  de  comptabilitat  nacional,  sent  els  ingressos  no 
financers inferiors als gastos no financers, per la qual cosa s’incomplix l’objectiu d’estabilitat.
Si bé s’ha d'advertir que en la comptabilitat figuren pendent d'aplicar els ingressos des de maig de 2015 
que gestiona l'empresa col·laboradora GESTIÓ TRIBUTÀRIA TERRITORIAL SAU, adjudicatària del 
contracte dels serveis d'assistència en la gestió tributària, censal, inspectora i recaptatòria de l'Ajuntament  
d'Oliva,  per  un  problema  d'intercanvi  de  fitxers  entre  GTT,  SAU  i  AYTOS  SOLUCIONES 
INFORMÁTICAS, SLU, empresa subministradora de la nova aplicació de comptabilitat SICALWIN, que 
permeta la comptabilització automàtica de la recaptació, la qual cosa pot afectar a la previsió d'ingressos.

Resum valoració regla de gasto al tancament de l’exercici corrent
Realitzada estimació dels les obligacions reconegudes netes corresponents als capítols I a VII gastos del 
pressupost corrent deduïts els gastos financers a fi d’exercici, així com estimats els ajustos pertinents tots 
ells referits al tancament de l’exercici, s’estima que la diferència entre el “límit de la Regla de Gasto” i el 
“Gasto  computable  previst  per  a  l’exercici  2015”  és  negativa,  i  calculada  segons  l’objectiu  del  Pla 
Econòmic - Financer per a este exercici,  la diferència entre el  “Límit  màxim de gasto objectiu 2015  
previst en el Pla Econòmic Financer vigent” i l’estimació del “Gasto computable Pressupost 2015” és 
negativa igualment, per la qual cosa la valoració que s’efectua és d’incompliment per esta corporació 
Local de l’objectiu de la Regla de Gasto.
Si bé l’estimació de l’estabilitat pressupostària i de la regla de gasto s’han calculats amb les dades certes o 
previsibles que disposa esta Intervenció, s’ha d’advertir que l’estimació d’estes dos magnituds pot variar  
de forma significativa en el Quart trimestre de l’exercici 2015 pel fet que no es quantifica la inexecució  
del pressupost excepte els referents a la Urbanització UE11, Aigua Blanca IV, UA C-7, C-8 i Bomba, nou 
edifici dependènies policía local i l’aplicació de PMS, i no es considera el saldo del compte 413, que en 
2015 pot sofrir un eincrement significatiu respecte a 2014, la qual cosa pot afectar de forma significativa 
aqeustes magnituds. En tot cas, es recomana la contenció del gasto per tal d’aconseguir una millora en la  
previsió d’estes magnituds.

SISÉ.- CONCLUSIÓ DE L’INFORME D’AVALUACIÓ
Amb les dades d’execució pressupostària  existents a 30 de setembre del  2015, extretes  amb data 19 
d’octubre de 2015, amb les estimacions i càlculs realitzats basant-se en els mateixos, i amb les excepcions 
efectuades anteriorment, tal com es desprén dels formularis del Ministeri, la corporació local:
No complix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària 
No complirà la Regla de Gasto al tancament de l’exercici actual

Per tot això, el present informe es trasllada al regidor delegat d’Economia i Hisenda perquè, per conducte 
de l’Alcaldia, es procedisca - si ho considera oportú - a la seua elevació al Ple de la corporació perquè en  
prengueu coneixement i efectes oportuns.
Oliva, 29 de juliol de 2015. La interventora. Marta Milvaques Cucart.”

La corporació queda assabentada del contingut i abast de l’informe transcrit.
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SETÉ.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DEL PERIODE 
MITJÀ DE PAGAMENT. TERCER TRIMESTRE DE 2015.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, de 
data 10 de novembre de 2015, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“DONAR  COMPTE  DE  L’INFORME  D’INTERVENCIÓ  PERIODE  MITJÀ  DE 
PAGAMENT CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2015

La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, introduïx 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.

El període mitjà de pagament definit en el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, mesura el  
retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics, com a indicador distint respecte 
del període legal de pagament establit 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'establixen  mesures  de  lluita  contra  la  morositat  en  les  operacions 
comercials.  Este mesurament  amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor negatiu,  
tant en les operacions pagades com en els pendents de pagament, si l'Administració paga abans  
de  que  hagen  transcorregut  trenta  dies  naturals  des  de  la  presentació  de  les  factures  o 
certificacions d'obra o si al final del període per a la remissió de la informació encara no han  
transcorregut, en les operacions pendents de pagament, eixos trentes dies.

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 de la mateixa data.

La  disposició  transitòria  única  del  Reial  Decret  635/2014  establix  que:  "Mientras  no  es  
produïsca la modificació de l'Orde 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 què es referix l'article 6 referida al mes anterior. La resta de corporacions locals  
publicaran i comunicaran al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques esta informació 
referida a cada trimestre de l'any abans del dia trenta del mes següent a la finalització del dit  
trimestre.

La publicació i comunicación trimestral de la informació prevista en este reial decret d’acord a 
la  disposición  esmentada,  referida  al  tercer  trimestre  de  l’any  2015  tindrà  lloc  en  el  mes 
d’octubre de 2015.
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En l'apartat 2 de l'article 6 del Reial Decret 635/2014, establix l'obligació de les corporacions 
locals de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, d'acord amb el que es 
preveja en l'Orde HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenrotllen les obligacions de 
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, la informació 
relativa al seu període mitjà de pagament a proveïdors referit, segons corresponga, al mes o al  
trimestre anterior. Disposant l'article 4 de l'esmentada Orde, que la remissió de la informació 
economic-financera corresponent  a la totalitat  de les unitats  dependents de cada Corporació 
Local se centralitzarà a través de la intervenció o unitat que exercisca les seues funcions.

Aquesta Intervenció Municipal ha complit en la seua obligación de remissió de la información 
trimestralment referida al periode mitjà de pagament corresponent al segon trimestre de 2015,  
dins de termini i en la forma escaient. Havent-se bolcat la totalitat de la informació requerida pel 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques a través de la plataforma telemàtica habilitada 
en la "Oficina Virtual de les Entitats Locales", consta en l'expedient el justificant de la remissió.  
si  bé,  tal  com es  fa  constar  en  l’informe  emés  per  la  Interventora  municipal,  per  part  de 
l'empresa de manteniment del programa de comptabilitat AYTOS s'ha elaborat un mòdul per al 
càlcul i la impressió dels informes de morositat i PMP, seguint el model elaborat pel Ministeri  
d'Economia i Hisenda, per la qual cosa les dades obtinguts s'extrauen del esmentat mòdul.

En la legislació esmentada no consta expressament que la citada informació haja de donar-se  
compte al Ple de la Corporació.

A la vista del que s’exposa anteriorment i en virtut de les atribucions conferides es proposa, 
previ coneixement de la Comissió d'Economia i Hisenda:

PROPOSTA D'ACORD

PRIMER.- Donar compte al Ple i prèviament a la Comissió d'Economia i Hisenda de 
l'informe d'Intervenció Periode mitjà de pagament corresponent al TERCER trimestre 
de 2015, que s’adjunta a aquesta proposta.

“INFORME INTERVENCIÓ
PMP TERCER TRIMESTRE 2015
El legislador ha redefinit el principi de sostenibilitat financera en l’article 4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril,  d’Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat  Financera,  incloent no sols el control  del  deute 
públic financer, sinó també el control del deute comercial.

Amb este propòsit, esta Llei introduïx 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 el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol,  
ve a concretar. El període mitjà de pagament definit en este reial decret mesura el retard en el pagament  
del deute comercial en termes econòmics, com a indicador distint 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 que s’establixen 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.

Així  mateix,  el  legislador  va  incloure  també  en  l’esmentada  llei  orgànica  un  conjunt  de  mesures 
automàtiques i progressives destinades a garantir el compliment per les Administracions Públiques de la  
normativa en matèria  de morositat.  Estes mesures,  si  no hi  ha altre remei,  contemplen la facultat  de 
l’Administració General de l’Estat per a retindre recursos dels règims de finançament corresponent davant 
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de l’incompliment  reiterat  per  les  comunitats  autònomes i  corporacions  locals  del  termini  màxim de 
pagament, a fi de pagar directament als proveïdors d’estes Administracions. Este Reial Decret 635/14 
especifica les condicions en què es poden efectuar les mencionades retencions.

Per al càlcul econòmic del període mitjà de pagament a proveïdors, tant global com de cada entitat, es 
tindran  en  compte  les  factures  expedides  des  de  l’1  de  gener  del  2014  que  consten  en  el  registre 
comptable de factures o sistema equivalent i les certificacions mensuals d’obra aprovades a partir de la 
mateixa data.

La periodicitat del càlcul i publicació del PMP serà mensual, excepte per a les entitats No incloses en el  
model de cessió de tributs, en les que el càlcul serà trimestral.

Als  efectes  del  càlcul  del  període  mitjà  de pagament  global,  que per  al  municipi  d’Oliva,  només es 
considera el de l’Ajuntament, el període mitjà de pagament de cada entitat es calcularà d’acord amb la 
fórmula següent:

Període  mitjà  de 
pagament  de  cada 
entitat

=

Ràtio  operacions  pagades  *  import  total  pagaments  realitzats  +  ràtio 
operacions pendents de pagament * * Import total pagaments pendents
Import total pagaments realitzats + import total pagaments pendents

Per als pagaments realitzats en el trimestre, es calcularà el ràtio de les operacions pagades d’acord amb la 
fórmula següent:

Ràtio  de  les 
operacions pagades =

S (nombre de dies de pagament * import de l’operació pagada)
Import total de pagaments realitzats

S’entendrà per nombre de dies de pagament, els dies naturals transcorreguts des de els trenta posteriors a  
la data d’entrada de la factura en el registre administratiu,  segons conste en el registre comptable de 
factures  o sistema equivalent,  o des de la data d’aprovació de la certificació mensual d’obra,  segons 
corresponga, fins a la data de pagament material per part de l’Administració. En els supòsits en què no hi 
haja obligació de disposar de registre administratiu, es prendrà la data de recepció de la factura.

De les dades que es desprenen de la comptabilitat  resulta un total  d’operacions pagades en trimestre  
d’1.418.456,89 € i un ràtio d’operacions pagades de 16,05 dies.

Per  a  les  operacions  pendents  de  pagament  al  final  del  trimestre  es  calcularà  la  ràtio  d’operacions 
pendents de pagament d’acord amb la fórmula següent:

Ràtio  de  les 
operacions  pendents 
de pagament =

S (nombre de dies pendents de pagament * import de l’operació pendent 
de pagament)
Import total de pagaments pendents

S’entendrà per nombre de dies pendents de pagament,  els dies naturals transcorreguts  des dels trenta 
posteriors  a la data d’anotació de la  factura en el  registre  administratiu,  segons  conste en el  registre  
comptable de factures o sistema equivalent, o des de la data d’aprovació de la certificació mensual d’obra, 
segons  corresponga,  fins  a  l’últim dia del  període  a  què es  referisquen les  dades  publicades.  En els 
supòsits en què no hi haja obligació de disposar de registre administratiu, es prendrà la data de recepció  
de la factura.

De  les  dades  que  es  desprenen  de  la  comptabilitat  resulta  unes  operacions  pendentes  de  pagament 
d’1.761.829,24 € i un ràtio d’operacions pendents de pagament de 13,07 dies.

Del que s’ha exposat anteriorment, resulta un PMP de l’entitat de 14.40 dies. 

Cal assenyalar que per part de l’empresa de manteniment del programa de comptabilitat AYTOS s’ha 
elaborat un mòdul per al càlcul i la impressió dels informes de morositat i PMP, seguint el model elaborat  
pel Ministeri d’Economia i Hisenda, per la qual cosa les dades obtingudes s’extrauen del dit mòdul.
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Oliva, 26 d’octubre de 2015. La interventora. Marta Milvaques Cucart.”

La Corporació en queda assabentada del contingut i abast de l’informe transcrit.

VUITÉ.-  DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ RELATIU A 
LES  RESOLUCIONS  DEL  PRESIDENT  DE  L'ENTITAT  LOCAL 
CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS EFECTUADES. PRIMER TRIMESTRE 
DE 2015.
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Béns Municipals, de 
data  10  de  novembre  de  2015,  en  relació  amb  l'Assumpte  de  l'epígraf,  que  diu 
textualment:

“DONAR COMPTE AL PLE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ  RELATIU A LES 
RESOLUCIONS  ADOPTADES  PEL  PRESIDENT  DE  L'ENTITAT  LOCAL 
CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS EFECTUADES EN EL PRIMER TRIMESTRE 
DE 2015

L'article 218 del TRLRHL, en la redacció donada pel número Tres de l'article Segon de la Llei  
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (BOE 
30 de desembre/Vigència 31 de desembre de 2013) disposa al seu apartat primer:

“1. L'òrgan interventor elevarà informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel President de 
l'Entitat  Local  contràries  a  les  objeccions  efectuades,  així  com un  resum de  les  principals 
anomalies detectades en matèria d'ingressos.  Aquest  informe atendrà únicament  a aspectes i  
comeses pròpies de l'exercici de la funció fiscalizadora, sense incloure qüestions d'oportunitat o 
conveniència de les actuacions que fiscalitze. El contingut en aquest apartat constituirà un punt 
independent en l'ordre del dia de la corresponent sessió plenària.

El President de la Corporació podrà presentar en el Ple informe justificatiu de la seua actuació.”

Considerant que de conformitat amb aquest article, de l'informe de l'interventor s'informarà al 
Ple de la Corporació Local.

A la vista de l'anteriorment exposat i en virtut de les atribucions conferides es proposa, previ 
coneixement de la Comissió d'Economia i Hisenda

PROPOSTA D'ACORD
PRIMER.- Donar compte al Ple de l'informe d'Intervenció  de les resolucions adoptades pel 
President de l'Entitat Local contràries a les objeccions efectuades en el PRIMER TRIMESTRE 
de 2015, que s'adjunta a aquesta proposta.

“INFORME D'INTERVENCIÓ

ASSUMPTE: Donar compte al Ple de l'Informe d'Intervenció relatiu a les resolucions adoptades 
pel President de l'Entitat Local contràries a les objeccions efectuades en el PRIMER TRIMESTRE 
de 2015

Marta Milvaques Cucarta Interventora de l'Ajuntament d'Oliva, sobre la base del que es disposa en els 
articles  213 i  següents  del  Reial  decret  Legislatiu  2/2004 pel  qual  s'aprova el  Text Refós de la Llei  
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Reguladora d'Hisendes Locals de 5 de març i el que es disposa en l'art. 4 i 6 del Reial decret 1174/87 de  
18 de setembre pel qual s'aprova el Reglament dels funcionaris de l'Administració Local amb Habilitació 
de caràcter Nacional, emet el següent INFORME

Primer.- En virtut del que es disposa en l'article 215 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 (TRLRHL), si en l'exercici de la 
funció interventora l'òrgan interventor es manifestara en desacord amb el fons o amb la forma dels actes, 
documents o expedients examinats, haurà de formular les seues objeccions per escrit abans de l'adopció  
de l'acord o resolució.

Segon.- L'article 218 del TRLRHL, en la redacció donada pel número Tres de l'article Segon de la Llei  
27/2013, de 27 de desembre,  de racionalització i sostenibilitat  de l'Administració Local  (BOE 30 de 
desembre/Vigència 31 de desembre de 2013) disposa al seu apartat primer:

“1. L'òrgan interventor elevarà informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel President de l'Entitat 
Local contràries a les objeccions efectuades, així com un resum de les principals anomalies detectades en 
matèria d'ingressos. Aquest informe atendrà únicament a aspectes i comeses pròpies de l'exercici de la 
funció  fiscalizadora,  sense  incloure  qüestions  d'oportunitat  o  conveniència  de  les  actuacions  que 
fiscalitze.  El  contingut  en  aquest  apartat  constituirà  un  punt  independent  en  l'ordre  del  dia  de  la 
corresponent sessió plenària.

El President de la Corporació podrà presentar en el Ple informe justificatiu de la seua actuació.”

Amb aquesta nova redacció es recull expressament que el compliment d'aquesta obligació constituirà un 
punt independent en l'ordre del dia de la corresponent sessió plenària.

Tercer.-  Que  la  Intervenció  Municipal  ha  emès  els  següents  informes  d'objecció  corresponents  al 
SEGON TRIMESTRE del 2015 relatius a expedients de despesa, els quals es relacionen en l’annex que 
s'adjunta.

Quart.-  Que  va  ser  adoptada  Resolució  en  cadascun  dels  expedients  de  despesa  en  contra  de  les 
objeccions formulades per aquesta Intervenció.

Cinquè.- Els informes elevats al Ple amb objecció de legalitat seran inclosos com a documentació 
complementària del Compte General del corresponent exercici.

Sisè.- Que aquests informes es troben en les dependències de l'Àrea d'Intervenció.

Setè.- En matèria d'ingressos no s'ha produït cap anomalia ressenyable en el segon trimestre de 2015.

És el que s’ha d’informar.

Oliva, 24 d’abril de 2015. La interventora. Marta Milvaques Cucart.”

La Corporació en queda assabentada del contingut i abast de l’informe transcrit.

NOVÉ.-  DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ RELATIU A 
LES  RESOLUCIONS  DEL  PRESIDENT  DE  L'ENTITAT  LOCAL 
CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS EFECTUADES. TERCER TRIMESTRE 
DE 2015.
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Informats del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Béns Municipals, de 
data  10  de  novembre  de  2015,  en  relació  amb  l'Assumpte  de  l'epígraf,  que  diu 
textualment:

“DONAR COMPTE AL PLE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ  RELATIU A LES 
RESOLUCIONS  ADOPTADES  PEL  PRESIDENT  DE  L'ENTITAT  LOCAL 
CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS EFECTUADES EN EL TERCER TRIMESTRE 
DE 2015

L'article 218 del TRLRHL, en la redacció donada pel número Tres de l'article Segon de la Llei  
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (BOE 
30 de desembre/Vigència 31 de desembre de 2013) disposa al seu apartat primer:

“1. L'òrgan interventor elevarà informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel President de 
l'Entitat  Local  contràries  a  les  objeccions  efectuades,  així  com un  resum de  les  principals 
anomalies detectades en matèria d'ingressos.  Aquest  informe atendrà únicament  a aspectes i  
comeses pròpies de l'exercici de la funció fiscalizadora, sense incloure qüestions d'oportunitat o 
conveniència de les actuacions que fiscalitze. El contingut en aquest apartat constituirà un punt 
independent en l'ordre del dia de la corresponent sessió plenària.

El President de la Corporació podrà presentar en el Ple informe justificatiu de la seua actuació.”

Considerant que de conformitat amb aquest article, de l'informe de l'interventor s'informarà al 
Ple de la Corporació Local.

A la vista de l'anteriorment exposat i en virtut de les atribucions conferides es proposa, previ 
coneixement de la Comissió d'Economia i Hisenda

PROPOSTA D'ACORD
PRIMER.- Donar compte al Ple de l'informe d'Intervenció  de les resolucions adoptades pel 
President de l'Entitat Local contràries a les objeccions efectuades en el PRIMER TRIMESTRE 
de 2015, que s'adjunta a aquesta proposta.

“INFORME D'INTERVENCIÓ

ASSUMPTE: Donar compte al Ple de l'Informe d'Intervenció relatiu a les resolucions adoptades 
pel President de l'Entitat Local contràries a les objeccions efectuades en el TERCER TRIMESTRE 
de 2015

Marta Milvaques Cucarta Interventora de l'Ajuntament d'Oliva, sobre la base del que es disposa en els 
articles  213 i  següents  del  Reial  decret  Legislatiu  2/2004 pel  qual  s'aprova el  Text Refós de la Llei  
Reguladora d'Hisendes Locals de 5 de març i el que es disposa en l'art. 4 i 6 del Reial decret 1174/87 de  
18 de setembre pel qual s'aprova el Reglament dels funcionaris de l'Administració Local amb Habilitació 
de caràcter Nacional, emet el següent INFORME

Primer.- En virtut del que es disposa en l'article 215 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 (TRLRHL), si en l'exercici de la 
funció interventora l'òrgan interventor es manifestara en desacord amb el fons o amb la forma dels actes, 
documents o expedients examinats, haurà de formular les seues objeccions per escrit abans de l'adopció  
de l'acord o resolució.
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Segon.- L'article 218 del TRLRHL, en la redacció donada pel número Tres de l'article Segon de la Llei  
27/2013, de 27 de desembre,  de racionalització i sostenibilitat  de l'Administració Local  (BOE 30 de 
desembre/Vigència 31 de desembre de 2013) disposa al seu apartat primer:

“1. L'òrgan interventor elevarà informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel President de l'Entitat 
Local contràries a les objeccions efectuades, així com un resum de les principals anomalies detectades en 
matèria d'ingressos. Aquest informe atendrà únicament a aspectes i comeses pròpies de l'exercici de la 
funció  fiscalizadora,  sense  incloure  qüestions  d'oportunitat  o  conveniència  de  les  actuacions  que 
fiscalitze.  El  contingut  en  aquest  apartat  constituirà  un  punt  independent  en  l'ordre  del  dia  de  la 
corresponent sessió plenària.

El President de la Corporació podrà presentar en el Ple informe justificatiu de la seua actuació.”

Amb aquesta nova redacció es recull expressament que el compliment d'aquesta obligació constituirà un 
punt independent en l'ordre del dia de la corresponent sessió plenària.

Tercer.-  Que  la  Intervenció  Municipal  ha  emès  els  següents  informes  d'objecció  corresponents  al 
TERCER TRIMESTRE del 2015 relatius a expedients de despesa, els quals es relacionen en l’annex que  
s'adjunta.

Quart.-  Que  va  ser  adoptada  Resolució  en  cadascun  dels  expedients  de  despesa  en  contra  de  les 
objeccions formulades per aquesta Intervenció.

Cinquè.- Els informes elevats al Ple amb objecció de legalitat seran inclosos com a documentació 
complementària del Compte General del corresponent exercici.

Sisè.- Que aquests informes es troben en les dependències de l'Àrea d'Intervenció.

Setè.- En matèria d'ingressos no s'ha produït cap anomalia ressenyable en el tercer trimestre de 2015.

És el que s’ha d’informar.

Oliva, 4 de novembre de 2015. La interventora. Marta Milvaques Cucart.”

La Corporació en queda assabentada del contingut i abast de l’informe transcrit.

DESÉ.-  DONAR  COMPTE  DE L'INFORME  D'INTERVENCIÓ  RELATIU  A 
LES  RESOLUCIONS  DEL  PRESIDENT  DE  L'ENTITAT  LOCAL 
CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS EFECTUADES. PRIMER TRIMESTRE 
DE 2015.
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Béns Municipals, de 
data  10  de  novembre  de  2015,  en  relació  amb  l'Assumpte  de  l'epígraf,  que  diu 
textualment:

“DONAR COMPTE AL PLE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ  RELATIU A LES 
RESOLUCIONS  ADOPTADES  PEL  PRESIDENT  DE  L'ENTITAT  LOCAL 
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CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS EFECTUADES EN EL PRIMER TRIMESTRE 
DE 2015

L'article 218 del TRLRHL, en la redacció donada pel número Tres de l'article Segon de la Llei  
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (BOE 
30 de desembre/Vigència 31 de desembre de 2013) disposa al seu apartat primer:

“1. L'òrgan interventor elevarà informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel President de 
l'Entitat  Local  contràries  a  les  objeccions  efectuades,  així  com un  resum de  les  principals 
anomalies detectades en matèria d'ingressos.  Aquest  informe atendrà únicament  a aspectes i  
comeses pròpies de l'exercici de la funció fiscalizadora, sense incloure qüestions d'oportunitat o 
conveniència de les actuacions que fiscalitze. El contingut en aquest apartat constituirà un punt 
independent en l'ordre del dia de la corresponent sessió plenària.

El President de la Corporació podrà presentar en el Ple informe justificatiu de la seua actuació.”

Considerant que de conformitat amb aquest article, de l'informe de l'interventor s'informarà al 
Ple de la Corporació Local.

A la vista de l'anteriorment exposat i en virtut de les atribucions conferides es proposa, previ 
coneixement de la Comissió d'Economia i Hisenda

PROPOSTA D'ACORD
PRIMER.- Donar compte al Ple de l'informe d'Intervenció  de les resolucions adoptades pel 
President de l'Entitat Local contràries a les objeccions efectuades en el PRIMER TRIMESTRE 
de 2015, que s'adjunta a aquesta proposta.

“INFORME D'INTERVENCIÓ

ASSUMPTE: Donar compte al Ple de l'Informe d'Intervenció relatiu a les resolucions adoptades 
pel President de l'Entitat Local contràries a les objeccions efectuades en el PRIMER TRIMESTRE 
de 2015

Marta Milvaques Cucarta Interventora de l'Ajuntament d'Oliva, sobre la base del que es disposa en els 
articles  213 i  següents  del  Reial  decret  Legislatiu  2/2004 pel  qual  s'aprova el  Text Refós de la Llei  
Reguladora d'Hisendes Locals de 5 de març i el que es disposa en l'art. 4 i 6 del Reial decret 1174/87 de  
18 de setembre pel qual s'aprova el Reglament dels funcionaris de l'Administració Local amb Habilitació 
de caràcter Nacional, emet el següent INFORME

Primer.- En virtut del que es disposa en l'article 215 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 (TRLRHL), si en l'exercici de la 
funció interventora l'òrgan interventor es manifestara en desacord amb el fons o amb la forma dels actes, 
documents o expedients examinats, haurà de formular les seues objeccions per escrit abans de l'adopció  
de l'acord o resolució.

Segon.- L'article 218 del TRLRHL, en la redacció donada pel número Tres de l'article Segon de la Llei  
27/2013, de 27 de desembre,  de racionalització i sostenibilitat  de l'Administració Local  (BOE 30 de 
desembre/Vigència 31 de desembre de 2013) disposa al seu apartat primer:

“1. L'òrgan interventor elevarà informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel President de l'Entitat 
Local contràries a les objeccions efectuades, així com un resum de les principals anomalies detectades en 
matèria d'ingressos. Aquest informe atendrà únicament a aspectes i comeses pròpies de l'exercici de la 
funció  fiscalizadora,  sense  incloure  qüestions  d'oportunitat  o  conveniència  de  les  actuacions  que 
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fiscalitze.  El  contingut  en  aquest  apartat  constituirà  un  punt  independent  en  l'ordre  del  dia  de  la 
corresponent sessió plenària.

El President de la Corporació podrà presentar en el Ple informe justificatiu de la seua actuació.”

Amb aquesta nova redacció es recull expressament que el compliment d'aquesta obligació constituirà un 
punt independent en l'ordre del dia de la corresponent sessió plenària.

Tercer.-  Que  la  Intervenció  Municipal  ha  emès  els  següents  informes  d'objecció  corresponents  al 
PRIMER TRIMESTRE del 2015 relatius a expedients de despesa, els quals es relacionen en l’annex que 
s'adjunta.

Quart.-  Que  va  ser  adoptada  Resolució  en  cadascun  dels  expedients  de  despesa  en  contra  de  les 
objeccions formulades per aquesta Intervenció.

Cinquè.- Els informes elevats al Ple amb objecció de legalitat seran inclosos com a documentació 
complementària del Compte General del corresponent exercici.

Sisè.- Que aquests informes es troben en les dependències de l'Àrea d'Intervenció.

Setè.- En matèria d'ingressos no s'ha produït cap anomalia ressenyable en el primer trimestre de 2015.

És el que s’ha d’informar.

Oliva, 24 d’abril de 2015. La interventora. Marta Milvaques Cucart.”

La Corporació en queda assabentada del contingut i abast de l’informe transcrit.

I  no  havent  més  assumptes  a  tractar,  el  senyor  president  alça  la  sessió  a  l’hora 
assenyalada a l’encapçalament; de tot el que ha ocorregut i de les intervencions emeses 
s’estén aquesta acta, cosa que, com a secretària, certifique, amb el vist i plau del senyor 
president.

 Vist i plau
El president
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