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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES,
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, BASTIDES I
ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES.

Article 1. Fonament legal i naturalesa.
Este Ajuntament fent ús de la facultat que li concedix l'article 133.2 de la
Constitució Espanyola, i en exercici de la potestat reglamentària que li atribuïx l'article 106
de la Llei 7/1.985, reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), i d'acord amb el que
disposa els articles 15 a 19 de la Llei 39/1.988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes locals (LRHL), i conforme a l'article 20 de la mateixa, modificat per la Llei
25/1.988, de 13 de juliol, de modificació del Règim Legal de les taxes estatals i locals i de
Reordenació de les prestacions Patrimonials de caràcter públic establix la taxa per
“Ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes,
tanques, puntals, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues, l'exacció de la qual es
durà a terme amb subjecció al que preveu esta Ordenança Fiscal.

Article 2. Fet Imposable.
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la utilització privativa o aprofitament especial
del domini públic local consistent en l'ocupació del sòl i voladís de terrenys d'ús públic
amb:
a) Mercaderies, runes, materials de construcció o qualssevol altres materials
anàlegs.
b) Tanques, bastides, grues, contenidors, o altres instal·lacions anàlogues.
c) Puntals i puntals.
d) Casetes d'obra
e) Elements, instal·lacions o vehicles que suposen el tancament de vials públics
El present supòsit està previst en la lletra g) de l'apartat 3 de l'article 20 de la LRHL.

Article 3. Subjectes passius.
1. Són subjectes passius contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats
a què es referix l'art. 33 de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, general Tributària (LGT)
que disfruten, utilitzen o aprofiten el domini públic local objecte d'esta taxa, consistent en
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la “Ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes,
tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues.”

2. Estaran solidàriament obligats al pagament les persones següents:
a) Titulars de les respectives llicències.
b) Propietaris dels immobles en el benefici de les quals redunden els aprofitaments.
c) Persones físiques o jurídiques que realitzen els aprofitaments.
d) Les persones físiques i jurídiques que es referixen els articles 38.1 i 39 de la
LGT, així com els administradors de les societats i els síndics, interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i
amb l'abast que assenyala l'article 40 de la LGT.

Article 4. Compatibilitat amb altres tributs.
La present taxa és compatible amb la taxa sobre llicències urbanístiques i amb
l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

Article 5.- Exempcions i bonificacions.
D'acord amb el que establix l'article 9 de la LRHL, no podran reconéixer-se altres
exempcions, reduccions o bonificacions que les expressament previstes en normes amb
rang de Llei, o les derivades de les d'aplicació de tractats internacionals.
Estaran exempts de la present taxa l'estat, la Comunitat Autònoma, la província, la
Mancomunitat, Àrea Metropolitana o una altra entitat que agrupe a uns quants Municipis i
els Consorcis en què figure este Municipi, per tots els aprofitaments inherents als servicis
públics de comunicacions que exploten directament i per tots els que immediatament
interessen a la seguretat ciutadana o la defensa nacional.

Article 6.- Bases i tarifes.
1. Constituïx la base d'esta exacció la superfície en metres quadrats ocupada, de terrenys
d'ús públic, i el nombre de puntals, en relació amb el temps de duració de l'aprofitament.
2. La quantia de la taxa es regularà d'acord amb la tarifa següent:
Per metre quadrat ocupat................................. 0,15 €/dia
Contenidors…………………………………………. 1,5 € dia i unitat.
Grues………………………………………………...... 3 €/dia i unitat.
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Casetes d'obra...................................................... 1,5 €/dia i unitat.
Elements, instal·lacions o vehicles que suposen el tancament de vials públics: 20
€/dia

Article 7.- Meritació.
1. La taxa es merita, i per tant naix l'obligació de contribuir, quan s'inicie l'ús privatiu o
aprofitament especial del domini públic.
2. Les quotes liquidades i no satisfetes al moment oportú es faran efectives pel procediment
administratiu de constrenyiment.

Article 8. Gestió.
1.- De conformitat amb l'article 24.5 de la Llei 25/1.998 de 13 de juliol, de modificació del
Règim Legal de les Taxes estatals i locals i de Reordenació de les Prestacions Patrimonials
de Caràcter Públic, quan la utilització privativa o l'aprofitament especial comporte la
destrucció o deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sense perjuí del pagament
de la taxa a què haguera lloc, estarà obligat al reintegrament del cost total dels respectius
gastos de reconstrucció o reparació i al depòsit previ del seu import.
Si els danys foren irreparables, l'Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al
valor dels béns destruïts o l'import del deteriorament dels danyats, no podent-se condonar
totalment o parcialment les indemnitzacions i reintegraments a què es referix el present
apartat.
2.- Les quantitats exigibles d'acord amb la tarifa es liquidarà per a cada aprofitament
sol·licitat o realitzat i seran irreductibles pel període de temps expressat en la norma
reguladora de la tarifa.
3.- Les persones interessades en la concessió dels aprofitaments regulats en esta Ordenança
hauran de sol·licitar prèviament la corresponent llicència.
Amb caràcter general la llicència d'ocupació es tramitarà conjuntament amb la
sol·licitud de llicència d'obres o instal·lació oportuna. Per part dels servicis administratius
de l'Ajuntament es facilitarà instància segons model normalitzat en la que es descriurà
l'obra i la solució que s'estime més adequada per a resoldre el trànsit de vianants, aportantse croquis de l'ocupació.
S'acceptarà la tramitació aïllada de la llicència d'ocupació respecte a la llicència
d'obres o instal·lació, quan no haja pogut preveure's l'ocupació en el moment de tramitació
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d'esta última, o quan es tracte d'una ocupació aïllada i no permanent durant tot el temps
d'execució de l'obra. En este cas a més de la documentació esmentada en el paràgraf
anterior es deurà presentar còpia de la llicència d'obres concedida.
4.- Si l'ocupació recaiguera exclusivament en la vorera, haurà de quedar expedita, per al pas
de vianants, en un mínim d'un metre.
5.- Si la sol·licitud d'autorització afecta calçada o a calçada i voreres es demanarà, a més
de l'informe tècnic, informe de la Direcció del Cos de la Policia Local.
6.- L'ocupació de la via pública per grues- torre, deu estar convenient justificat en
l'expedient i obeirà a suposats excepcionals en què no puga ubicar-se la grua-torre en el
terreny particular; deurà tramitar-se aportant el projecte específic d'instal·lació de grua amb
compliment de la normativa vigent, i deurà aportar-se fiança aval per qualsevol dels mitjans
admesos en dret per un import d'1.800 € per ocupació que garantisca els possibles danys al
domini públic local, i que serà objecte de devolució prèvia instància del particular
acompanyada de certificat tècnic que acredite la finalització i amb un informe previ dels
servicis tècnics municipals. En cap cas la dita fiança eximirà del pagament de la taxa
prevista en la present ordenança.
7.- Si no s'ha determinat amb exactitud la duració de l'aprofitament, una vegada autoritzada
l'ocupació, s'entendrà prorrogada mentres no es presente la declaració de baixa.
8.- La presentació de la baixa produirà efectes a partir de l'endemà a la seua presentació.
9.- La no sol·licitud de la llicència d'ocupació per part dels particulars no eximix del
pagament de la taxa. A tals efectes els servicis d'inspecció de l'Ajuntament podran liquidar
la taxa si es comprova que l'aprofitament s'està realitzant, amb independència de la
imposició de les sancions oportunes.
10. La llicència d'ocupació de la via pública tindrà vigència només durant el temps en què
siga necessari per a l'obra, de tal manera que si no es justifica davant de l'Ajuntament la
necessitat la instal·lació, el mateix adoptarà les mesures necessàries per a obligar a retirarla.

Article 9. Infraccions i sancions.
En tot el que es referix a la qualificació de les infraccions tributàries i a les sancions
que corresponguen caldrà ajustar-se al que disposa la LGT i la seua normativa de
desplegament.
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Disposició Final.
1.- Per a tot el no previst en la present ordenança caldrà ajustar-se a les disposicions de la
LRHL, LGT, Llei 1/1.998 de Drets i Garanties dels Contribuents i la resta de normativa de
desplegament.
2.- La present ordenança, aprovada pel Ple de la corporació en sessió de data 16 de
novembre de 1998, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 1999, romanent en vigor fins a la
seua modificació o derogació expressa.

La present Ordenança va ser modificada per acord plenari de 6 d'abril del 2000.

L'última modificació d'esta Ordenança es va produir per acord plenari de 4 d'abril de
2.008.
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