AJUNTAMENT DE NAVATA
(Alt Empordà)
Ordenança Fiscal núm. 7
TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL
DOMINI PÚBLIC LOCAL
Article 1r.

Fonament i naturalesa

En ús de les facultats atorgades per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, els articles 6.1 i 8.1 a i b) del Decret
Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 8/1987 de 15 d'abril
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i de conformitat amb allò que disposen els
articles 57 i 15 a 27 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, s’estableix les "Taxes per utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic local”
Article 2.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la utilització o aprofitament especial del
domini públic local
Article 3.- Subjectes passius
Són subjectes passius de les taxes regulades per aquesta ordenança, en concepte
de contribuent, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a que es
refereix l’art. 35.4 de la Llei General Tributària.
Seran substituts dels contribuents, els titulars de l’activitat i/o els immobles , quan
no sigui el titular de l’autorització o concessió administrativa.
Article 4.- Responsables
Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a
tals a la Llei General Tributària
Article 5.- Beneficis fiscals
1.-L’Estat, les Comunitats Autònomes, i les entitats locals, no estaran obligats al
pagament de les taxes quan sol·licitin llicència per a gaudir dels aprofitaments
especials necessaris pels serveis públics de comunicacions que explotin directament
i per tots els que interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
2.- No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
Article 6.- Quota Tributària
1.- Les quotes excepció feta dels casos regulats en els articles 9 i 10 resten fixades
als annexos de la present ordenança.
2.- Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzi el procediment de
licitació pública, no s’aplicaran les tarifes detallades al punt 1. L’import de la taxa
vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la que recaigui la
concessió, autorització o adjudicació.
Article 7.- Meritació i Període impositiu

1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament especial,
moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la
llicència, si la mateixa fou sol·licitada.
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la
taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir de les ocupacions del
domini públic local regulades en aquesta ordenança.
3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial regulat en aquesta
Ordenança sense sol·licitar llicència, la meritació de la taxa té lloc en el moment de
l’inici d’aquest aprofitament.
4. En els supòsits d’ocupació del domini públic que s’estenguin a diferents
exercicis, l’acreditament tindrà lloc l’u de gener de cada any, excepte en els
supòsits d’inici o cessament en l’ocupació.
Article 8.- Règim de declaració i ingrés
No podrà utilitzar-se o efectuar cap aprofitament especial de cap bé demanial del
municipi sense que, prèviament, s’hagi fet efectiva la corresponent taxa.
Article 9.- Telefònica de Espanya SA. Sociedad Unipersonal
Les quotes d’aquesta taxa que corresponguin a la societat Telefónica de Espanya
S.A.U. es consideren englobades en la compensació en metàl·lic de periodicitat
anual a que es refereix l’art. 4.1 de la Llei 15/87 de 30 de juliol.
Les restants empreses del grup telefònica estan subjectes al pagament de la taxa
regulada en aquesta ordenança.
Article 10.- Empreses explotadores de serveis de subministraments
d’interès general o que afectin a la generalitat o a una part important del
veïnat
Quan es tracti de la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl,
subsòl o vol de les vies públiques, en favor d’empreses explotadores o prestadores de
serveis de subministrament que resultin d’interès general o afectin al comú o a una
part important del veïnat, l’import d’aquelles consistirà, en tot cas i sense cap
excepció en l’u i mig per cent (1’5%) dels ingressos bruts procedents de la facturació
que obtinguin anualment en el municipi.
L’ingrés s’efectuarà trimestralment i les quantitats entregades es consideraran a
compte de la liquidació definitiva que s’haurà de practicar dintre del primer trimestre
de cada any, referit a l’any anterior.
A tal efecte, les empreses hauran de presentar en l’esmentat termini una certificació
dels ingressos bruts, que permeti practicar la liquidació definitiva, sense perjudici de la
comprovació que podrà practicar l’ajuntament
Aquest règim especial de quantificació s’aplicarà a les empreses esmentades en el
present article, amb independència de la titularitat de les xarxes i instal·lacions.
El pagament de les taxes indicades en els números anteriors són compatibles amb
l’exigibilitat de taxes o preus públics per la prestació de serveis o la realització
d’activitats de competència municipal contingudes a les ordenances fiscals
Article 11.- Protecció del domini públic
1.- Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial comportin la destrucció
o deteriorament del domini públic, el beneficiari, sens perjudici del pagament de
la taxa establerta, vindrà obligat al reintegrament del cost total de la reconstrucció
o reparació i al dipòsit previ del seu import.
2.- Si els danys fossin irreparables, l'Ajuntament serà indemnitzat en una
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quantia igual al valor dels béns destruïts o a l'import del deteriorament sofert.
3.- Correspondrà als serveis tècnics municipals la valoració dels danys produïts,
notificant-se als interessats de forma individualitzada com un plec de càrrecs,
seguint el procediment sancionador general.
Article 12.- Infraccions i sancions
1. Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa
regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la
Llei General Tributària i l’Ordenança General.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de
normes posteriors
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en
què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada pel ple en sessió celebrada a Navata el dia 19
d’octubre de 2011, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2012 i continuarà vigent
mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats continuaran vigents.
ANNEX DE TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENTS
ESPECIALS DELS BENS DE DOMINI PÚBLIC LOCAL
1.1. Ocupacions permanents.
1.1.A) Ocupació de la via pública per entrada de vehicles a través de les
voreres i les reserves de via pública per a aparcaments:
Entrada de vehicles a traves de les voreres i la reserva de via pública per a
aparcaments exclusius, càrrega, descàrrega o altres ocupacions:
Import taxa ............................................................................. 20,00€ any
1.2. Ocupacions temporals.
1.2.1—Ocupacions temporals amb fires, parades, casetes
d’articles de tota classe, així com espectacles i atraccions:
QUOTA M2
OCUPACIÓ

PER DIA
1,20€

PER TRIMESTRE
6,00€

de

venda

PER ANY
24,00€

Establir una quota mínima de 6,00 € per ocupació, a la qual s’afegirà la quota
d’1,20 € per m2 que correspongui.
1.3. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies,
materials de la construcció, runes, tanques puntuals, bastides, mobles,
contenidors i altres instal·lacions anàlogues.
Amb tancats d’obres, materials de construcció, bastides,
mobles,
contenidors,
instal·lacions
provisionals
o
auxiliars............

0,65.-€/m2/dia
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NAVATA, 14 d’octubre de 2011.
L’alcalde

Jaume Homs Campamar.

Modificació
Modificació
Modificació

Aprovació
pel Ple

Publicació aprovació
provisional

Publicació
aprovació definitiva

19/10/11
09/10/13
19/10/16

BOP núm. 204- 25.10.11
BOP núm. 205- 24.10.13
BOP núm. 210- 03.11.16

BOP núm. 237- 14.12.11
BOP núm. 236- 11.12.13
BOP núm. 244- 23.12.16
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