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ORDENANÇA NÚMERO 16 

TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DE DOMINI 
PÚBLIC LOCAL 

 

Article 1r. Fonament i Naturalesa 

Segons lo previst als articles 57 i 20.3 de la R.D.LEG 2/2004 text refós Llei Reguladora Hisendes Locals. 

en la seva redacció actual, després de l’entrada en vigor de la Llei 25/1998 de 13 de Juliol, de 

modificació del Règim Local de les Taxes Estatals i Locals de reordenació de les prestacions patrimonials 

de caràcter públic. De conformitat amb el que disposen als articles 15 a 19 de la R.D.LEG 2/2004 text 

refós Llei Reguladora Hisendes Locals. Aquest Ajuntament estableix la taxa per utilització privativa o 

l’aprofitament especial del domini públic local. 

 

Article 2n. Fet Imposable 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini 

públic local, per qualsevol dels fets establerts a l’apartat 3 de l’article 20 de la R.D.LEG 2/2004 text 

refós Llei Reguladora Hisendes Locals. i que estan recollits en les seves tarifes establertes en aquesta 

ordenança fiscal. 

2. L’exacció d’aquestes taxes es compatible amb d’altres taxes que estiguin establertes o es puguin 

establir per la prestació de serveis o la realització d’activitats de competència local. 

 

Article 3r. Subjecte Passiu 

1. En general, són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones 

físiques i jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, a favor 

dels quals s’atorguin les llicències per tal de gaudir de l’aprofitament especial, o els quals es beneficiïn 

del mateix, sense haver sol·licitat la llicència. 

2. En particular, són subjectes passius les empreses explotadores, incloses les distribuïdores i les 

comercialitzadores dels serveis esmentats en l’anterior article, independentment del seu caràcter públic 

o privat. 

Article 4t. Responsables 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu totes les persones 

que siguin causants o col·laborin en la realització d’una infracció tributària. 
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2. Els copartíceps o cotitulars de les Entitats Jurídiques o Econòmiques a que es refereix l’article 

35.4 de la Llei 58/2003 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves 

respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats. 

3. Els administradors de persones jurídiques que no realitzin actes de la seva incumbència pel 

compliment de les obligacions tributàries d’aquelles, respondran subsidiàriament dels deutes següents: 

a) quan s’hagi comès una fracció Tributària Simple, de l’import de la sanció. 

b) quan s’hagi comès una infracció Tributària Greu, de la totalitat del deute exigible. 

c) En els supòsits de finalització d’activitats de la societat, de l’import de les obligacions tributàries 

pendents a la data de finalització. 

4. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termini i segons el procediment previst a la Llei 

General Tributària. 

  

Article 5è. Beneficis Fiscals i Exempcions 

1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligades al pagament de la 

taxa quan sol·licitin la llicència per tal de gaudir dels aprofitaments especials, necessaris pels serveis 

públics de comunicacions que explotin directament i per altres usos que immediatament interessin a la 

seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 

2. Tindrà una bonificació del 95% l’ocupació de la via pública amb tanques, bastides, cavallets i 

materials de construcció, si l’ocupació té per objecte la rehabilitació de les façanes del Barri Antic. 

3. Estaran exemptes del pagament d’aquesta taxa aquelles ocupacions de via pública derivades 

d’activitats que siguin declarades d’interès general per la Junta de Govern Local. 

 

Article 6è. Quota Tributària 

1. La quantia de les taxes regulades en aquestes ordenances seran les fixades a les tarifes 

contingudes a l’apartat 2. 

2. Les tarifes de les taxes seran les següents: 

1- OCUPACIÓ VIA PÚBLICA 

 CONCEPTE  QUOTA(€) 

1 Pel mercat setmanal ml/dia(diumenge i/o dimecres)  0,90 

2 Per venedors d’altres mercaderies, per m2 o fracció i dia  0,50 

3 Per taules i cadires de bars i cafès ocupació de màxim 5 taules i 20 persones      300,00€/any 

4 Per taules i cadires de bars i cafès, entre 6 i 12 taules, 
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  amb un màxim de 48 persones      500,00€/any 

5 Per taules i cadires de bars i cafès, ocupació amb més de 12 taules, per taula      50,00€/any 

6 Per bústies o caixers permanents quan permetin només l’ingrés, per cada any  109,00 

7 Per caixers automàtics diferents dels anteriors que permetin la retirada de fons 

 i altres operacions, per cada any  164,00 

8 Per ocupació amb parades, instal·lacions i atraccions mecàniques per fires, preu per ml/dia 

         6,00 

9 Per ocupació amb parades de venda de petards €/m2/dia  22,00 

10 Per ocupació amb parades durant les Gales: 

 Bars i xurreries. €/ml  36,50 

 Parades grans (per adults) €/ml  29,50 

 Parades petites(infantils) €/ml  22,00 

 Parades en general (tómboles)  18,50 

 Parades d’artesania i altres  18,50 

11 Quiosc a la via pública (fix): 

 Per metre quadrat o fracció d’ocupació i mes  4,50 

12 Altres ocupacions a la via pública, per metre quadrat o fracció i dia   0,50 

 

L’ajuntament podrà establir convenis amb els contribuents d’aquesta taxa, per tal d’ajustar la tarifa 

segons les característiques d’ocupació en cada cas. 

 

L’ocupació de la via pública al casc antic amb taules i cadires contemplada en els apartats 3, 4 i 5 

anteriors tindran una bonificació del 95% de la quota resultant 

 

Per les ocupacions tramitades i no realitzades efectivament per causes justificades es liquidarà el 50% 

de la quota líquida, en concepte de despeses de tramitació administrativa 

 

2- GUALS 

 

Per cada gual, rebaix de vorera, placa o reserva d’aparcament per entrada de vehicles 

 

 CONCEPTE  QUOTA(€) 

1 En habitatges unifamiliars, per cada ml o fracció  6,50 

2 En habitatges plurifamiliars, garatges de pupil·latge i altres aparcaments 

 col·lectius, cada vehicle/plaça.  6,50 

 

3- PER TALL DE LA VIA PÚBLICA 

 

 CONCEPTE  QUOTA(€) 

1 Tall de via pública per a cada sol·licitud   40,00€ 

2 Tall de via pública 

 a) Fins a 1 hora   3,00€ 

 b) de més de 1 hora fins a 3 hores   8,00€ 

 c) de més de 3 hores   8,00 € + 2€ addicionals per cada hora o fracció d’excés 

3 Tall parcial de via pública 

 a) Fins a 1 hora 1,50€ 

 b) de més de 1 hora fins a 3 hores 4,00€ 

 c) de més de 3 hores   8,00 € + 1€ addicionals per cada hora o fracció d’excés 
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La quota total a pagar serà el resultat de sumar la quota tributària i la tarifa corresponent a la durada del 

tall. En els casos en què el tall el sol·licitin persones o entitats que promoguin el foment de la vida 

cultural, social i lúdica al carrer per a la realització d’activitats de caire cultural i de foment d’activitats 

esportives, lúdiques, culturals i de foment de valors festius que es desenvolupin a la via pública, la quota 

a pagar serà zero. 

 

Article 7è. Normes de Gestió 

1. Es podran establir convenis de col·laboració amb organitzacions representatives dels subjectes 

passius, amb Entitats que hagin de tributar per multiplicitat de fets imposables, amb la finalitat de 

simplificar els procediments de declaració, liquidació o recaptació. 

2. L’import de la taxa consistirà, en tot cas i sense cap excepció en el 1,5% dels ingressos bruts 

procedent de la facturació que obtinguin anualment al terme municipal els subjectes passius d’aquesta 

taxa. 

Pel càlcul dels ingressos bruts esmentats en l’anterior apartat s’estarà al que està establert a 

l’article 24 apartat 1 de la Llei 39/88 en la seva redacció actual vigent després de la modificació 

produïda per l’entrada en vigor de la Llei 51/2002. 

3. Telefónica de España, S.A. presentarà les seves declaracions ajustades al que preveu la vigent 

llei 15/87. La declaració d’ingressos bruts comprendrà la facturació de Telefònica de España, S.A. i la de 

les seves filials. 

 

Article 8è. Meritament 

1. La taxa es meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial, moment que, a aquests 

efectes, s’entén que coincideixi amb el de la concessió de la llicència, si aquesta mateixa va ser 

sol·licitada. 

2. Sens perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan es 

presenti la sol·licitud d’autorització per tal de gaudir especialment el domini públic local en benefici 

particular. 

3. Quan s’hagi produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar llicència, el meritament 

de la taxa té lloc en el moment d’inici de l’esmentat aprofitament. 

 

Article 9è. Període Impositiu 

1. En els casos que la utilització privativa o l’aprofitament especial, hagi de durar menys, el període 
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coincidirà amb el termini determinat per la llicència Municipal. 

2. Quan la utilització privativa o aprofitament especial s’estengui a varis exercicis, el meritament de 

la taxa esdevindrà l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en 

els supòsits d’inici o finalització en la utilització privativa o aprofitament especial, en que s’aplicarà el 

que es preveu en els apartats següents. 

3. Quan s’iniciï l’ocupació en el primer semestre, s’abonarà en concepte de taxa corresponent a 

aquest exercici la quota íntegra. Si l’inici de l’ocupació s’esdevé en el 2on.semestre de l’exercici es 

liquidarà la mitat de la quota anual. 

4. Si finalitza l’ocupació durant el primer semestre de l’exercici procedirà la devolució parcial de la 

quota (la meitat). Si la finalització s’esdevé en el segon semestre, no procedirà la devolució de cap 

quantitat. 

5. Quan no s’autoritzés la utilització privativa o aprofitament especial, o no resultés possible per 

causes no imputables al subjecte passiu, procedirà la devolució de l’import satisfet. 

 

Article 10è. Règim de Declaració d’Ingrés 

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 

2. Quan s’hagin subscrit convenis amb representants dels interessats, segons el previst a l’article 

7.1 d’aquesta Ordenança, les declaracions d’inici de l’aprofitament especial, o de les variacions dels 

elements tributaris, així com l’ingrés de la taxa es realitzaran segons ho convingut. 

3. En supòsits diferents del previst a l’apartat 2, les quantitats exigibles segons les tarifes es 

liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pels períodes de temps 

assenyalats en els respectius epígrafs. 

4. En els supòsits de concessions de nous aprofitaments, l’obligació de pagament neix en el 

moment de sol·licitar la corresponent llicència. A aquests efectes, junt amb la sol·licitud d’autorització per 

tal de gaudir de l’aprofitament especial, es presentarà degudament complimentat l’imprès 

d’autoliquidació de la taxa. 

Alternativament, poden presentar-se al Servei Municipal de Tresoreria els elements de declaració 

amb l’objecte de que el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per tal de 

determinar el deute. En aquest supòsit s’expedirà un abonaré a l’interessat, amb l’objecte de que pugui 

satisfer la quota en aquell moment, o en el termini de 10 dies, en els llocs de pagament indicats en el 

propi abonaré. 
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Article 11è. Notificació de les taxes 

1. La notificació del deute tributari en supòsits d’aprofitaments singulars es realitzarà a l’interessat, 

en el moment en què es presenti l’autoliquidació, amb caràcter previ a la prestació del servei. 

No obstant ho previst en l’apartat anterior, si un cop verificada l’autoliquidació resultés incorrecta, 

es practicarà la liquidació complementària. 

2. En els supòsits de taxes per aprofitaments especials continuats que tenen caràcter periòdic, es 

notificarà personalment al sol·licitant l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius 

es notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en el tauló d’anuncis de 

l’Ajuntament, per el període que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província. 

3. A l’empara del que es preveu en la Disposició Transitòria 2ona. de la Llei 25/1998, les taxes de 

caràcter periòdic regulades en aquesta Ordenança que són conseqüència de la transformació dels 

anteriors preus públics no estan subjectes al requisit de notificació individual, sempre que el subjecte 

passiu de la taxa coincideixi amb l’obligat al pagament del preu públic que substitueixi. 

 

Article 12è. Infraccions i Sancions 

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran segons el que es disposa en la Llei General 

Tributària, la seva normativa de desenvolupament i en la Ordenança General de Gestió, Inspecció i 

Recaptació aprovada per l’Ajuntament. 

 

Disposició final 

La present Ordenança fiscal ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 20 de 

desembre del 2017. Entrarà en vigor, el dia 1 de gener del 2018 i hi romandrà fins la seva modificació o 

derogació expressa. 

 


