
Moció per a la introducció d’una Disposició Transitòria Única de
l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per utilització privativa i
aprofitament especial del domini públic en ares de no generar
liquidacions per l’ocupació de domini públic amb taules i cadires fins el
31 de desembre de 2021

El Grup Municipal PRO Oliva, a través de la seua portaveu Yolanda Pastor Bolo, a l’empara del
que disposa l’article 97 del Reial Decret 2.568/86 pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i d’acord amb el que disposa la Llei 7/1985,
Reguladora de Bases de Règim Local, eleva al Ple la següent MOCIÓ, per al seu debat i votació.

Exposició de Motius

Al Plenari Ordinari del 30 d’abril de 2020 es va elevar el Dictamen de la CI d’Hisenda i
Béns Municipals sobre l’aprovació de la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de
la Taxa per utilització privativa i aprofitament especial del domini públic, introduint una
Disposició Transitòria Única que resava així:

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA-Donades les restriccions de mobilitat i altres limitacions de
l’activitat econòmica derivades de la situació generada per l’estat d’alarma i d’acord amb allò
establert al Reial Decret 463/2020 i els successius Decrets de pròrroga, davant la impossibilitat de
fer us, des del 14 de març de 2020, de les vigents ocupacions de la via pública amb taules i cadires, no
es generaran liquidacions de l’ocupació per aquest concepte fins el 13 de març de 2021. Aquesta disposició
transitòria tindrà vigència fins al 13 de març de 2021.

La proposta va ser elevada per la regidoria d’Hisenda i va ser Esmenada per aquest grup
municipal, PRO Oliva, proposant que la vigència d’aquesta Disposició Transitòria Única
s’aplicara, en conter de fins al 13 de març de 2021, fins al 31 de desembre de 2021. La
redacció que proposàvem era la següent:

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA-Donades les restriccions de mobilitat i altres limitacions de
l’activitat econòmica derivades de la situació generada per l’estat d’alarma i d’acord amb allò
establert al Reial Decret 463/2020 i els successius Decrets de pròrroga, davant la impossibilitat de
fer us, des del 14 de març de 2020, de les vigents ocupacions de la via pública amb taules i cadires, no
es generaran liquidacions de l’ocupació per aquest concepte fins al 31 de desembre de 2021. Aquesta
disposició transitòria tindrà vigència fins al 31 de desembre de 2021.

L’esmena d’aquest grup va rebre 10 vots favorables i 11 en contra, no va prosperar,
al·legant-se, per part del govern municipal (que va votar en contra), que calia aplicar un criteri
de prudència i esperar a valorar la situació epidemiològica i econòmica més endavant.

La mesura aprovada el 30 d’abril es justificava a la llum de les limitacions a l’activitat
econòmica derivades de l’aprovació de l’Estat d’Alarma el 14 de març de 2020, que es va
prorrogar fins el 21 de juny.



Però, la crítica situació sanitària provocada per la Covid-19 no s’ha dissipat. Continua present
i, en aquest moments, vivim el que està anomenant-se com quinta ona.

Així les coses, a la Comunitat Valenciana, des del dissabte 10 de juliol i fins el 25 d’aquest
mateix mes, s’han tornat a aplicar restriccions a l’hostaleria, obligant al tancament a les
00:30h, així com fortes restriccions a l’oci nocturn.

Aquestes noves restriccions apleguen just en plena temporada turística, moment en que
l’hostaleria incrementa positivament la seua facturació. Per tant, l’afecció d’aquestes mesures
és molt notable.

Donades aquestes circumstàncies, és pacífic acceptar que el sector de l’hostaleria i de l’oci
nocturn està sent un dels principals afectats per les restriccions aplicades pels Governs per
aplacar la pandèmia. Per tot això, l’Ajuntament ha d’estar al costat d’aquests xicotets
empresaris per ajudar-los a resistir la situació.

Tot i que aquesta proposta de Projecte Oliva ja ha estat per tres vegades rebutjada pel govern
local, insistim en que és la millor fórmula que te l’Administració local per ajudar a l’hostaleria.
Més encara si observem com de lenta i farragosa ha estat la gestió de les ajudes directes,
aplegant tard.

De l’informe emès per la Tresorera de l’Ajuntament d’Oliva el 21/4/2020 es podia estimar
(en càlculs d’aquest GM PRO Oliva) que el que ara es proposa tindria un impacte sobre
els ingressos municipals en 2021 (sempre que no es produïsquen baixes al padró, el que
comportaria una reducció del mateix) d’aproximadament 37.439’81€. Quantitat econòmica
assumible per a l’Ajuntament i que permetria reduir les despeses fixes als hostalers en
aquest complicat i incert any.

Proposta d’Acord

1. Instar a l’inici de la tramitació administrativa per introduir una Disposició Transitòria
Única a l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per utilització privativa i aprofitament
especial del domini públic per tal de no generar liquidacions per concepte de taules i
cadires fins el 31 de desembre de 2021.

Oliva, 13 de juliol de 2021.

Yolanda Pastor Bolo, Portaveu de PRO Oliva.




