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Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o l'aprofitament
especial del domini públic per ocupació amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, puntals, bastides, grues 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 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i d'acord amb
el que disposa els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i conforme a
l'article 20 del mateix, establix la Taxa per utilització privativa o l'aprofitament especial
del domini Públic per Ocupació amb mercaderies, materials de construcció, runes,
tanques, puntals, puntals, bastides, grues i altres instal·lacions anàlogues, l'exacció de
la qual es durà a terme amb subjecció al que preveu esta Ordenança Fiscal.
ARTICLE 2n.- Fet imposable.
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la utilització privativa o l'aprofitament
especial del domini Públic per Ocupació amb mercaderies, materials de construcció,
runes, tanques, puntals, puntals, bastides, grues i altres instal·lacions anàlogues.
ARTICLE 3er.- Subjecte passiu.
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques, així com
les entitats a què es referix l'article 35.4 de la Llei General Tributària al favor de les
quals s'atorguen les llicències, o els que es beneficien de l'aprofitament, si es va
procedir sense l'oportuna autorització.
ARTICLE 4t.- Responsables del tribut.
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu
les persones físiques i jurídiques que es referixen els articles 42 de la Llei General
Tributària.
2.- Seran responsables subsidiaris els assenyalats en l'article 43 de la Llei
General Tributària, en els supòsits indicats i amb l'abast assenyalat.
ARTICLE 5é.- Meritació.
La meritació de la taxa es produirà quan s'inicie l'ús privatiu o l'aprofitament
especial, s'haja obtingut llicència d'ocupació o no, i en tot cas quan es presente la
sol·licitud que inicie l'actuació o l'expedient, que no es tramitarà sense que s'haja
efectuat el pagament corresponent.
ARTICLE 6é.- Tarifes.
Las tarifes de la taxa seran las següents:
TARIFA PRIMERA.- Ocupació de la via pública amb
IMPORT
mercaderies
1. Ocupació o reserva especial de la via pública o terrenys
d'ús públic amb materials o productes de la indústria o
comerç al fet que dediquen la seua activitat, al dia per
0,65
metre quadrat o fracció

TARIFA SEGONA.- Ocupació amb materials de
IMPORT
construcció
1. Ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic amb
enderrocs, materials de construcció, vagons per a recollida
o dipòsit dels mateixos i altres aprofitaments anàlegs, per
0,65
metre quadrat o fracció, al dia
2. Ocupació amb vagonetes per a la recollida o dipòsit
0,36
d'enderrocs i materials de construcció
TARIFA TERCERA.- Tanques, puntals, bastides, etc.
IMPORT
1. Ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic amb
tanques, calaixos de tancaments, siguen o no per a obres i
altres instal·lacions anàlogues, per metre quadrat o fracció,
0,65
al dia
2. Ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic amb
puntales, bastides i altres elements anàlegs, per metre
0,65
quadrat, fracció i dia
ARTICLE 7é.- Normes de gestió.
Els subjectes passius interessats en l'autorització dels aprofitaments regulats en
aquesta Ordenança hauran de presentar abans de procedir a la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local, una autoliquidació amb els elements
tributaris que preveja utilitzar, determinant la quota tributària de la taxa, l'import de la
qual haurà d'haver sigut ingressat amb anterioritat.
Una vegada lliurada l'autoliquidació en l'Ajuntament i comprovat l'ingrés del
dipòsit efectuat, així com la procedència i oportunitat per a l'autorització de la utilització
privativa o aprofitament especial sol·licitat, l'Alcalde, amb la seua signatura directament
o bé mitjançant la utilització d'un segell amb la seua signatura, validarà les citades
autoliquidacions, implicant aquesta validació l'autorització per a la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local sol·licitat i servint com a justificant per al
subjecte passiu la còpia de l'autoliquidació degudament validada que se li ha de lliurar.
Quan un aprofitament efectivament realitzat siga superior a l'autoritzat, sense
que intervinga sol·licitud d'ampliació, per la qual cosa concerneix a l'excés incorregut,
s'estarà al que es disposa en l'apartat següent per als usos o aprofitaments no
autoritzats.
Respecte als usos o aprofitaments no autoritzats, les quotes exigibles que
siguen conseqüents amb l'ús o aprofitament realitzat seran liquidades per
l'Administració i notificades als subjectes passius. En aquests casos, les accions que
s'emprenguen amb vista a exigir el pagament de la taxa reportada no limiten ni
condicionen la facultat de l'Administració per a imposar les sancions que, per aplicació
de la normativa vinculant, resulten pertinents, sense que, d'una altra part, el pagament
de la taxa legitime o convalide la improcedència d'utilitzar el domini públic sense la
preceptiva llicència.
En tot cas, si per causes no imputables al subjecte passiu, el dret a la utilització
del domini públic no arriba a executar-se, procedirà a la devolució de l'import
corresponent.
Quan en ocasió dels aprofitaments regulats en aquesta Ordenança es produïren
desperfectes en el paviment o instal·lacions de la via pública, els titulars de les
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llicències o els obligats al pagament estaran subjectes al reintegrament total de les
despeses de reconstrucció i reparació de tals desperfectes o reparar els danys causats,
que seran, en tot cas, independents dels drets liquidats pels aprofitaments realitzats.
Complides les normes detallades en el paràgrafs anteriors, l'aprofitament
s'entendrà concedit, excepte pel que fa a col·locació de grues, sempre que es
complisquen les condicions establides en la llicència d'obres.
Pel que fa a instal·lació de grues en via pública, la seua concessió es realitzarà
per resolució de l'Alcaldia Presidència amb un informe previ de l'Arquitecte municipal
que incidirà sobre els següents aspectes.
- Seguretat de la instal·lació.
- Condicionaments urbanístics d'esta.
Així mateix la dita concessió requerirà informe previ dels Servicis de la Policia
Local que incidirà: - Sobre la incidència de l'aprofitament en el tràfic rodat i de vianants,
proposant si és el cas les corresponents mesures correctores.
ARTICLE 8é.- Règim d'infraccions i sancions.
En tot el relatiu a infraccions tributàries i les seues diferents qualificacions, així
com a les sancions que a les mateixes corresponguen, s'estarà al que es disposa en
els articles 181 i següents de la Llei General Tributària. Particularment s'estarà al
previst en l'article 191.
Aquesta ordenança fiscal va ser aprovada per l’ajuntament Ple en sessió de 14
de desembre de 2018, i publicada al BOP nº 39 del dia 25 de febrer de 2019.

