
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA I APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL. 
 
 

FONAMENT 
 
ARTICLE 1 
 
 En ús de les facultats concedides pels arts. 4 i 106 de la Llei 7/1985, de 
8 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb allò 
establert en l’art. 20 en relació amb els arts 15 a 19 del RDL 2/2004, de 5 de 
març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aquest Ajuntament estableis les taxes per utilització privativa i 
aprofitaments especials del domini públic local que es regiran per la present 
Ordenança fiscal.  
 

FET IMPOSABLE 
 
ARTICLE 2 
 
El fet imposable de les taxes  està constituit per la utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local amb motiu de l’ocupació de 
terrenys d’ús públic i aprofitaments especials següents: 
 
1.- Obertura de trinxeres, cates i qualsevol remoció del paviment o voreres en 
la via pública i les seues normes específiques reguladores.  
 
2.- L’ocupació del sòl, vol o subsòl públic, amb tanques, bastiments, 
contenedors, enderrocs, terres, sorres, camions grúes, i qualsevol altres 
material o instal·lació anàloga.  
 
3.- L’ocupació de terrenys d´ús públic amb llocs, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions, indústries de carrer i ambulants, caixers automàtics 
instal·lats amb front directe a la via pública, aparells automàtics per a la venda 
o altres anàlegs, i anuncis instal·lats ocupant terrenys de domini públic local. 
 
4.- Publicitat. Per anuncis instal·lats ocupant terrentys de domini públic local o 
realitzats des de vehicles.  
 
5.- L’aprofitament de la via pública i terrenys de domini públic en general, amb 
quioscos, taules i cadires, o altres instal·lacions fixes.  
 
6.- La utilització d’espais i instal·lacions municipals per activitats puntuales 
organitzas per empreses i entitats, i sempre que l’activitat a desenvolupar no 
tinga carácter lucratiu.  
 
7.- Qualsevol altres aprofitaments especials autoritzats i no recollits en epígraf 
concret.  
 
 



SUBJECTES PASSIUS 
 
ARTICLE 3 
 
Son subjectes passius de les taxes en concepte de contribuents les persones 
físiques i jurídiques així com les entitats a les quals es refereix l’art. 35.4 de la 
Llei General Tributària que gaudeixquen, utilitzen o aprofiten especialment el 
domini públic local en benefici particular d’acord amb allò establert en l’article 
anterior.  
 

QUOTA TRIBUTÀRIA 
 
ARTICLE 4 
 
La quota a satisfer per la taxa que es regula en la present Ordenanza, serà la 
que resulte d’aplicar les tarifes i quantitats següents: 
 
4.1.- L’obertura de trinxeres, cates i qualsevol remoció del paviment o voreres 
en la via pública.  
 
Per cada metre lineal o fracció de paviment, calçada asfaltada o vorera 
remoguda, a reposar per l’Ajunatment (161,24 Eur/ml). 
 
Per cada metre lineal o fracció de paviment, calçada asfaltada o vorera 
remoguda, per dia  (0,90 Eur/dia). 
 
4.2.- L’ocupació de terrenys d’ús públic amb tancaments, bastiments, materials, 
contenedors, vehicles de construcció, grúes torre i qualsevol instal·lació de 
maquinària anàlogues. 
 
Tancaments, amuntegaments dematerials i bastiments,  

per m2 i dia                      0,60 Eur/dia. 
Casetes de construcció per unitat/any           537,46 Eur. 
Vehicles de construcció, per unitat/dia     3,00 
Contenedors de construcció, per unitat/setmana           16,53 
Contenedors industrials, per unitat/mes             67,19 
Grúes-torre, per l’ocupació de via pública des de la  

seua base, per unitat, al semestre          161,24 
Grúes-torre, per cada grua, utilitzada en la construcció 
 el braç de la qual ocupe en el seu recorregut el vol 
 de la via pública, al semetre            403,09 
 
NOTES: 
 

- Amuntegament de materials compren els enderrocs, sacs textils, terres, 
sorres i qualsevol altres materials de construcció. 

- Tancaments engloba qualsevol modalitat de tancament, en particular 
tanques. 

- Vehicles de construcció engloba camions, camions-grua, excavadores, 
etc. 



 
TERMINIS MÍNIMS D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA. 

 
 Els terminis mínims a efectes d’ocupació de la via pública, dependrà del 
tipus d’obra i dels materials i instal·lacions utilitzats, i seran els establerts en la 
següent tabla: 
 
Tancaments 
 - Obra major d’edificació de nova planta   365 Dies. 
 - Resta d’obra major     180 Dies. 
 - Obra menor     Segons declaració. 
 
Bastiments           14 Dies. 
Amuntagaments de materials 
 - Obra major d’edificació de nova planta   365 Dies. 
 - Resta d’obra major     180 Dies. 
 - Obra menor     Segons declaració. 
Casetes d’obra        365 Dies. 
Contenedors d’enderrocs        14 Dies. 
Sacs Textils          14 Dies. 
Contenedors industrials        30 Dies. 
Trinxeres i cates         14 Dies. 
 
 En cas que les obres assenyalades anteriorment tingueren una durada 
inferior als terminis mínims, prèvia justificació motivada i inspecció dels tècnics 
de l’Ajuntament, l’interessat podrà sol·licitar la devolució de l’excés ingressat. 
Pel contrari, si l’ocupació de la via pública supera aquests terminis, el sujecte 
passiu vindrà obligat a efectuar autoliquidació complementària per la diferència. 
 
 En relació amb l’ocupació de vol per grua, la quota que corresponda 
abonar és compatible amb la que, en el seu cas, procedisca per tindre la seua 
base o suport en la via pública o terrenys del comú. L’abonament d’aquestes 
taxes no eximeix de l’obligació d’obtindre l’autorització municipal d’instal·lació. 
 
4.3.- L’ocupació de terrenys d’ús públic amb llocs de venda, barraques, casetes 
de venda, espectacles o atraccions ubicades en terrenys d’ús públic, industries 
de carrer i ambulants, caixers automàtics instal·lats amb front directe a la via 
pública i aparells automàtics per a la venda o altres anàlegs. 
 
4.3.1.- Per instal·lació d’atraccions (cotxes de xoc, llits elàstics, unfables i 
qualsevol altres) tòmboles, circs, teatres o altres espectacles: 
 
Atraccions o tòmboles, per m2/dia     0,59 m2/dia 
Circs, teatres o qualsevol altre esdeveniment cultural  0,14 m2/dia. 
 
4.3.2- Per instal·lació d’aparells electrònics o recreatius i màquines de venda 
 
Aparells electrònics i recreatius, per a xiquets, per Ut/any 32,25 Ut/any. 
Aparell o màquines de venda o expedició automàtica 
 de qualsevol producte o servei, Aixa com aparells 



 de fotografia , per unitat/any     64,49 Ut/any. 
 
4.3.3.- Per instal·lació de caixers. 
 
Caixers automàtics anexos o no a establiments de crèdit,  
Instal·lats amb front directe a la via pública, en línia de 
Façana. A l’any per m2/ut.      322,47 Ut/any. 
 
4.4.- Publicitat: Per anuncis instal·lats occupant terrenys de domini públic local, 
o realitzats des de vehicles. 
 
Mobiliari urbà, amb exposició publicitaria, panels  
electrònics informatius i rellotges-temómetres, amb  
usos publicitaris, per m2 o fracció i mes.   13,43 Eur. 
Tanques publicitàries i altres superficies no previstes,  
per m2 i mes        17,91 Eur. 
Mobiliari expendedor de publicitat i material d’exposició 
per m2/dia          2,21 Eur. 
Anuncis sonors circulants, per dia i vehicle     29,45 Eur. 
Altres instal·lacions no previstes, per m2 de sòl o vol   17,91 Eur. 
 
4.5.- L’aprofitament de la via pública i terrenys de domini públic en general, 
amb quioscos, taules i cadires o altres instal·lacions fixes: 
 
4.5.1.- Quioscos: 
 
Quioscos de premsa, tabaco, loteria, flors, refrescs 
Begudes i xurreries, per unitat a l’any    322,47 Eur. 
Quioscos de gelats, per temporada    294,49 Eur. 
 
4.5.2.- Taules i cadires sobre via pública. 
Per veladors instal·lats en la via pública, per velador 
o taula i quatre cadires, per temporada.    206,15 Eur. 
 
 En els casos en que per causes alienes a la seua voluntad no poguera 
instal·lar-se dits veladors per temporada completa: 
Per velador o taula i quatre cadires/dia        1,52 Eur/dia. 
 
 Als efectes d’allò establert en aquest apartat, s’enten per temporada el 
termini comprés entre el 15 de març i l’1 d’Octubre.  
 
4.6.- La utilització d’espais i instal·lacions per a activitats puntuals organitzades 
per empreses i entitats, i sempre que l’activitat a desenvolupar no tinga carácter 
lucratiu. 
 
 

GESTIÓ 
 
ARTICLE 6 
 



1.- Les quantitats exigibles en relació a les tarifes d’aquesta Ordenanza es 
liquidaran per cada supost d’aprofitament especial o utilització privativa del 
domini públic local sol·licitat o realitzat. 
2.- Les persones interesadse en la concesió dels aprofitaments regulats en 
aquesta Ordenanza, hauran de sol·licitar prèviament la corresponent 
autorització i hauran de presentar el justificant de l’ingrés mitjançant 
autoliquidació, conforme a l’obligació de pagament regulat en l’art. 7. Ademàs 
en els casos recollits en l’art. 4.2, hauran de formular declaració acompanyant 
un plànol detallat de l’ocupació i de la seua situació dintre del municipi. 
3.- Els serveis tècnics d’aquest Ajuntament comprovaran e investigaran les 
declaracions. Si es donaren discrepàncies amb les sol·licituds formulades, es 
notificaran les mateixes als intressats concedint-se les llicències o autlitzacions 
una vegada subsanades les diferències, practicant-se les liquidacions que, en 
el seu cas, procedisquen. 
4.- Cas de denegar-se les llicències o autoritzacions, els interessats podran 
sol·licitar la devolució de l’import ingressat, sempre que no s’haja gaudit de 
l’aprofitament especial o de la utilització privativa. 
 
 

DEVENGO I PAGAMENT 
 
ARTÍCULO 7 
 
1.- L’obligació del pagament de les taxes regulades en la present ordenanza 
naix: 
 
1.1.- Tractant-se de nous supostos d’aprofitament especial o utilització 
privativa, en el moment de sol·licitar la corresponent llicència o autorització. 
 
1.2.- Tractant-se de supostos d’aprofitament especial o utilització privativa ja 
autoritzats o prorrogats, el dia primer de cada any natural.  
 A aquests efectes s’enten que la taxa regulada en l’art. 4.3.4 de la 
present Ordenanza (caixers automàtics) es devenga el primer dia de cada any 
natural, llevat els casos en que la data de concesió de llicència o autorització 
no concidisca amb aquest, en aquest supost, les quotes es calcularan 
proporcionalment al número de trimestres naturals que resten per finalitzar 
l’any, incloent el de la data de concesió de la llicència o autorització.  
 
 La presentació de la baixa per cesament d’aquest aprofitament surtirà 
efectes a partir del dia següent al de la seua presentació, prèvia inspecció dels 
serveis tècnics, poguent els interessats sol·licitar la devolució de l’import de la 
quota de la taxa corresponent als trimestres naturals en els quals no s’haguera 
gaudit de l’aprofitament, exclòs aquell en el qual se sol·licite. 
 
2.- El pagament de les taxes regulades en aquesta ordenança es realitzarà: 
 
2.1.- Amb carácter general, tractant-se de nous supostos d’aprofitament 
especial o d’utilització privativa del domini públic local, quan es concedisca la 
llicència o autorització, l’Ajuntament practicarà la corresponent liquidació que 
serà notificada per al seu ingrés en els terminis establerts en l’art. 62.2 de la 



Llei General Tributària en qualsevol de les entitats de crèdit especificades en el 
document de pagament.  
 
 
ARTICLE 8 
 
En tot allò a la qualificació d’infraccions tributàries, Aixa com de les sancions 
que a aquestes corresponguen en cada cas, s’estarà a allò establert en els 
arts. 181 i següents de la Llei General Tributària.  
 
Llauri octubre 2007 
 
 
 
 
 


