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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6.
REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL
ARTICLE 1. Concepte
De conformitat amb l’article 20 1-A) de la Llei d’Hisendes Locals (Redacció modificada
per la Llei 25/1998 de 13 de juliol), en relació als articles 15 i 16 del propi text legal,
s’estableix i regula la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic local, que es regirà per la present ordenança.
ARTICLE 2. Fet imposable
Estarà constituït per:
 La realització de qualsevol aprofitament amb els següents elements: pals,
cables, Permòdols, caixes de derivació o de registre, aparells de venda
automàtica o altres similars, que situïn a la via pública el seu subsòl o vol.
 L’ocupació temporal amb mercaderies, materials de construcció, runes,
tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlegs, així com activitats de
càrrega i descàrrega.
 L’obertura de calicates, rases o anàlegs a carrers, voreres, camins, carreteres i
altres vies públiques.
 Instal·lació d’anuncis i tanques publicitàries visibles des de carreteres, camins i
altres vies públiques.
 Aprofitament especial que té lloc per l’entrada de vehicles a través de les
voreres.
 L’ocupació temporal per parades de venda ambulant a la via pública en motiu
de fires no permanents
ARTICLE 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques així com les entitats referides per l’art. 33 de la Llei General Tributària, que
gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular.

ARTICLE 4. Normes de gestió
1. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments indicats,
hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, realitzant el dipòsit previ que
s’estableix a l’article 6 següent i formulant declaració on hi consti la superfície de
l’aprofitament i els elements que s’instal·laran; a més haurà d’adjuntar un plànol
detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva situació dins del municipi.
2. Els serveis tècnics municipals, aprovaran les declaracions formulades pels
interessats, efectuant, si procedeix, les rectificacions que estimin adients. En aquest
cas, els interessats hauran de completar el dipòsit consignat amb les quantitats que
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resultin de les indicades rectificacions, ingressant-ho a la dipositària de l’Ajuntament
prèviament al lliurament de la llicència.
3. Les autoritzacions per l’ocupació o aprofitament especial s’atorgaran per resolució
de l’Alcaldia, en la qual s’especificarà la seva duració i altres circumstàncies i
contindran la liquidació definitiva de la taxa.
4. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran cedir-se a tercers.
5. L’incompliment d’aquest precepte provocarà l’anul·lació de la llicència.
6. En cas de què l’autorització es denegui, els interessats podran sol·licitar la
devolució de l’import ingressat com a dipòsit previ.
ARTICLE 5. Meritació
La taxa es meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o aprofitament especial, o bé en aquells
supòsits d’aprofitament dilatats temporalment, periòdicament d’1 de gener de cada
any, prorratejant-se proporcionalment els trimestres a la quota, si aquest no coincideix
totalment amb l’any natural, en els supòsits d’inici o cessament de l’ús o aprofitament.
ARTICLE 6. Pagament
El pagament de la taxa reguladora en aquesta ordenança s’efectuarà:
1. Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments del domini públic així com
de l’obertura de rases, calicates i anàlegs, en el moment de sol·licitar la
pertinent llicència, d’acord amb el que disposa l’art. 26 a) de la Llei d’Hisendes
Locals.
Segons el mateix precepte, aquest ingrés tindrà el caràcter de dipòsit previ,
esdevenint pagament definitiu amb l’acte d’atorgament de la llicència
corresponent.
En garantia de la reposició del paviment i les voreres, en el cas de rases o
calicates, podrà exigir-se a més de l’import que resulti de la taxa, un dipòsit en
metàl·lic o aval suficient, per la quantitat que estableixin els serveis tècnics
municipals.
2. Quan es tracti de concessions o aprofitaments que ja han estat autoritzats i/o
prorrogats, prèvia formació i aprovació del padró o matrícula anual.
3. Quan la taxa no sigui satisfeta en el venciment que correspongui,
l’administració municipal exigirà les quotes degudes per via de constrenyiment,
de conformitat amb la normativa aplicable.
4. Quan es tracti de l’aprofitament especial que té lloc per l’entrada de vehicles a
través de les voreres, es pagarà amb l’obtenció de la placa indentificativa.
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ARTICLE 7. Quotes tributàries
7.1. Les tarifes aplicables són les que seguidament es detallen:
A. OCUPACIÓ TEMPORAL AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ,
TANQUES, PUNTALS, BASTIDES, CONTENIDORS, PLATAFORMES ELEVADORES
I ALTRES INSTAL·LACIONS O MATERIALS ANÀLEGS I ELEMENTS DE
TRANSPORT
a. Primer mes (tarifa mínima) per cada m2 o fracció .......................... 14.-€
b. Per cada mes addicional per m² o fracció/mes .................................. 6.-€
c. Voladissos temporals de protecció per a obres ...... 50 % de la tarifa A.a o A.b
B. PER OCUPACIÓ DEL VOL PÚBLIC AMB GRUES-TORRE O PONTS VOTANTS
PER A L’EXECUCIÓ D’OBRES
a. Primer mes (tarifa mínima).................................................................... 30.-€
b. Per cada mes addicional per ml o fracció/mes .................................. ....14.-€

C. TANCAMENT TOTAL O PARCIAL DE CARRERS, AMB DESVIACIÓ DEL
TRÀNSIT
50 €/dia, excepte per actes festius populars.
D. OBERTURA DE CALICATES, RASES O ANÀLEGS A CARRERS O VORERES
paviment de terra
Per metre quadrat

4€

paviment asfàltic o
altre material de
construcció
6€

E. ANUNCIS VISIBLES DES DE LES VIES PÚBLIQUES
M2 de superfície
Menys de 5
De 5 a 20
Més de 20

Euros/any
45 €
55 €
80 €

F- ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES
Obtenció de la placa identificativa: 50 euros.
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G) PARADES DE VENDA AMBULANT A LA VIA PÚBLICA EN MOTIU DE FIRES
POPULARS NO PERMANENTS ORGANITZADES PER L’AJUNTAMENT O
ENTITATS I/O ASSOCIACIONS MUNICIPALS:
5 euros al dia més 20 € de fiança que es retornarà un cop acabada la fira, sempre que
s’hagi complert amb allò establert a la llicència atorgada.
H) PARADES DE VENDA AMBULANT A LA VIA PÚBLICA EN MOTIU DE FIRES
POPULARS NO PERMANENTS NO ORGANITZADES PER L’AJUNTAMENT O
ENTITATS I/O ASSOCIACIONS MUNICIPALS:
20 euros al dia.
ARTICLE 8. Disposició final
La present ordenança, va ser aprvada en el Ple municipal de 3 de noviembre de 2014 i
entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2015. Continuarà vigent mentre no s’acordi la
seva derogació o modificació.
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