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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16
REGULADORA DE L’ORDENACIÓ GENERAL DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL

Article1.- FONAMENT I NATURALESA
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106
de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el
que disposa en els articles 15 a 19 i 20 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel
que s’aprova el tex refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest ajuntament
estableix les taxes per ocupació o aprofitament especial de la via `pública objecte d’aquesta
ordenança.
Article 2.- FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especial del
domini públic local per qualsevol fet dels establerts a l’apartat 3 de l’article 20.3 e, g, j, l, s, m,
del RDL 2/2004 de 5 de març, per qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
Article 3.- SUBJECTE PASSIU
Son subjectes passius de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial les
persones físiques o jurídiques així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
general tributaria que gaudeixen de la utilització o l’aprofitament especial del domini públic,
d’acord amb la present ordenança.
Article 4.-RESPONSABLES
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries dels subjecte passiu les persones
físiques o jurídiques a que refereixen els articles 41 i 42 de la Llei general tributaria que sigui
causant o col·laborin en la realització d’una infracció tributària. Seran responsables subsidiaris
els que determina la Llei general tributaria als articles 41 i 43.
Article 5.-BENEFISIS FSICALS
5.1. L’ Estat, les Comunitats Autònomes i les entitats Locals no estaran obligades al pagament
de la taxa quant sol·licitin la llicència per tal de gaudir dels aprofitaments especials necessaris
pels serveis públics de comunicacions que explotin directament i per altres usos que
immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
5.2. No s’aplicaran execucions, bonificacions, ni reduccions per la determinació de la quota
tributaria que hagi de satisfer el subjecte passiu.
Article 6.- QUOTA TRIBUTARIA
Les tarifes de les taxes seran les següents:
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A.- TAXA PER QUIOSCS, PARADES, BARRAQUES,
ESPECTACLES, ATRACCIONS I ALTRES SIMILARS

CASETES

DE

VENDA,

CONCEPTE
EUROS
Quiosc, parades, barraques, casetes de venda, atraccions, barres de bar i
espectacles, en zones assenyalades per l’Ajuntament amb utilització diària,
2,00€
per metre lineal i dia
Circs fins a 7 dies
Circs a partir del 7è dia
Altres ocupacions de terrenys d’ús públic no especificades anteriorment,
satisfaran per metre lineal i dia

200,00€
20,00€/dia

2,00€

Totes les ocupacions assenyalades satisfaran una quota mínima de 10,00€/dia

B.- TAXA PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LA SALA DE SESSIONS DE
L’AJUNTAMENT, LES SALES DEL CASINO I ALTRES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS
CONCEPTE
Per celebració o acte realitzat a la sala de sessions de l’Ajuntament o a les
sales del Casino
Altres sales municipals

EUROS
50,00€

0,00€

Estaran exempts de pagar la taxa únicament quan siguin utilitzades per les entitats del propi
municipi o per alguna entitat sense ànim de lucre.
Per utilitzar qualsevol de les sales municipals sempre es pagarà una fiança de 50,00€ per
possibles desperfectes, que en cas de deixar-ho tot correcte es retornarà. Ningú està exempt
de pagar la referida fiança.
La neteja de les sales municipals que s’utilitzin aniran a càrrec de la part que la utilitzi i en cas
de fer-ho l’Ajuntament, ja sigui perquè no ho han fet, s’ha fet malament o així ho han acordat
prèviament, es cobrarà 17,50€/h i es resquitarà de la fiança.

C.- TAXA PER L’ABANDOMANET DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA O PER APARCAR
CARAVANES I/O AUTOCARAVANES O ALTRES TIPUS DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA
CONCEPTE
Per vehicle i mes

EUROS
50,00€
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D.- TAXA PER L’OCUPACIO DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES,
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES PUNTUALS, BASTIDES I ALTRES
INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES

CONCEPTE
Mercaderies, contenidors de runes, sacs de runa, dipòsits de sorra i altres, per
m2 i dia

EUROS
0,80€

Per tanques, balles, bastides i altres ocupacions a la via pública per m2 i mes

6,00€

Per reserva d’espai per obres quant sigui necessari interrompre parcialment el
pas dels vehicles per obra

10,00€

Per talls de carrers abans de 8:30 hores del matí i a partir de les 20:30 hores del vespre
s’aplicarà una bonificació del 50%.
E.- TAXA PER UTILITZAR ELS HORTS MUNICIPALS
CONCEPTE

EUROS

Consum d’aigua i altres despeses derivades del manteniment i
conservació de les condicions d’ús dels horts i les seves instal·lacions

30,00€/anuals

Article 7.- NORMES DE GESTIÓ
Les persones naturals o jurídiques interessades en l’obtenció de les ocupacions o
aprofitaments regulats en aquesta ordenança presentaran a l’ajuntament la sol·licitud
detallada de la seva naturalesa i durada, lloc en es realitzarà i en general totes aquelles
indicacions que siguin necessàries per a l’exacta determinació de l’ocupació o aprofitament.
Les taxes que esdevinguin a conseqüència d’aquesta ordenança són independents de les
fiances que es puguin fixar en l’atorgament de les llicències.

Article 8.- MERITAMENT
8.1. La taxa d’es devengarà quant s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial, moment en
que s’entén que coincideixi amb el de concessió de la llicència, si aquesta mateixa va ser
sol·licitada.
8.2. Quant s’hagi produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar llicència, el
meritament de la taxa té lloc en el moment d’inici de l’esmentat aprofitament.
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8.3. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.

Article 9.- INFRACCIONS I SANCIONS
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributaries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 181 i següents de la
Llei general tributària, legislació complementària i Ordenança General d’inspecció.
Article10.- VIGÈNCIA
La present ordenança començarà a regir, segons l’article 17.4 del reial decret Legislatiu
2/2004, de 05 de març, pel que s’aprova en el Tex Refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, una vegada aprovada definitivament, a partir de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona, en compliment dels articles 15 a 19 del citat Tex Refòs i 107.1 i 111
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, continuant en vigor fins
que s’acordi la seva derogació o modificació.
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