Núm. 10: ORDENANÇA REGULADORA DE LES TAXES PER A LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
Article 1
D’acord amb l'establert a l'article 106, en la relació amb els articles 4 b) i 5 e),
apartat c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i seguint
el que disposen els articles 15 al 19 i els articles 20 al 27 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, es regula l'aplicació de les taxes per a la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic local.
Article 2
Constitueixen el fet imposable d'aquestes taxes la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic local, en els següents supòsits:
a) Per l’ocupació de terrenys d’ús públic local, amb caràcter temporal, amb
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres
instal·lacions anàlogues:
b) Per l’entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a
aparcament exclusiu, parada de vehicles; càrrega i descàrrega de mercaderies i de
materials de la construcció, amb obstrucció del trànsit de vehicles.
c) Ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires, tribunes i altres elements
anàlegs, amb finalitat lucrativa.
d) Instal·lació de parades de venda, barraques, espectacles, atraccions o recreatius
en terrenys d’ús públic local a la via pública.
e) Rodatge i circulació de vehicles que no estiguin gravats amb l’impost sobre
vehicles de tracció mecànica.
f) Dipòsit i aparells de distribució de combustible i, en general, qualsevol article o
mercaderia, en terrenys d’ús públic local.
g) Instal·lació d’anuncis que ocupin terrenys de domini públic local.
h) La reserva especial de parades en vies públiques per a serveis discrecionals,
taxis, òmnibus i altres similars, degudament autoritzats per l’Ajuntament per realitzar el
servei públic urbà i amb parada autoritzada.
Article 3
1. Són subjectes passius de les taxes anteriorment indicades les persones físiques
o jurídiques així com les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei general tributària,
que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular,
conformement a alguns dels supòsits previstos al Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
2. Tindran la consideració de substituts del contribuent en el supòsit previst a
l’apartat b) de l’anterior article, el propietari de la finca o local, que podrà repercutir-ho als
respectius beneficiaris.
Article 4.- Quotes o tarifes
Les quotes es fixaran en funció de les tarifes següents:
Epígraf 1: Per l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues:
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a)- durant el primer mes d’ocupació: 0,50 € per m2/dia d’ocupació.
b)- a partir del segon mes d’ocupació: 0,15 € per m2/dia d’ocupació.
Epígraf 2: Per l’ocupació de la via pública per la càrrega i descarrega de mercaderies i
materials de la construcció que obstrueixin la circulació: 6 €/hora.
Epígraf 3: Ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires, tribunes i altres elements
anàlegs, amb finalitat lucrativa:
Quota per dia i per ocupació:
Per dies....................................................0,50 €/m2
Per mesos ...............................................0,30 €/m2
Anual........................................................0,15 €/m2
Epígraf 4: Instal·lació de parades de venda, barraques, espectacles, atraccions o recreatius
en terrenys d’ús públic local
Quota per dia i per ocupació................. 12€ metre lineal/dia
Parades de Circ....................................
250 €/dia
Article 5.- Meritació
Les anteriors taxes es meriten quan s'iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial, i
s'exigirà el dipòsit previ de l’import total resultant de l’aplicació de les anteriors tarifes.
Pel que fa a les taxes amb un fet imposable que es meriti de forma periòdica, els
subjectes passius formalitzaran la seva inscripció al corresponent padró fiscal en el termini
dels trenta dies hàbils següents a la data en què meritin la taxa per primera vegada, tot
presentant la declaració d'alta i ingressant simultàniament la quota corresponent, la qual
es prorratejarà per trimestres.
Article 5 bis.- Fiances i dipòsits per a la protecció del domini públic
1.- Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial comporti la destrucció o
deteriorament del domini públic, el beneficiari, sens perjudici del pagament de la taxa
establerta, estarà obligat al reintegrament del cost total de la reconstrucció o reparació i
al dipòsit previ del seu import.
2.- Per cobrir el cost de reparació o reconstrucció per possibles danys, per
destrucció o deteriorament del domini públic per utilització privativa o aprofitament
especial, el beneficiari estarà obligat a dipositar una fiança per l'import que determinin
els serveis tècnics municipals.
3.- Aquests dipòsits seran retinguts com a garantia durant un període de 3
mesos, a comptar de la data de termini de la utilització privativa o l'aprofitament especial
fixat en l’autorització, transcorregut el qual seran retornats si els Serveis Tècnics
consideren que els possibles desperfectes han estat arranjats satisfactòriament. En el
supòsit contrari, es disposarà de l'esmentat dipòsit per reparar-los degudament.
4.- En el supòsit que l'Ajuntament hagi de fer la reposició per incompliment de
les seves obligacions per part dels peticionaris, disposarà de la fiança provisional
constituïda i exigirà al titular de l’autorització la diferència resultant si el cost d'aquella és
superior a la quantitat dipositada.
5.- Si els danys fossin irreparables, l'Ajuntament serà indemnitzat en una
quantitat igual al valor dels béns destruïts o a l'import del deteriorament sofert.
Article 6
En tot allò no previst en la següent Ordenança serà d'aplicació l'Ordenança fiscal
general.
Article 7
La present ordenança fiscal entra en vigor el següent dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i seguirà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
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