ORDENANCES FISCALS 2019
TAXA PER L’OCUPACIÓ DE DOMINI PÚBLIC

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11: TAXA PER L’OCUPACIÓ DE DOMINI PÚBLIC
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57, 20.3.g) i 20.3.q) del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL),
de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic local que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial
dels terrenys d’ús públic local, així com l’ús especial i privilegiat a la zona marítim
terrestre amb:
1. Mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols,
bastides i altres instal·lacions anàlogues.
2. Taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements anàlegs, amb finalitat
lucrativa.
3. Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions d’ús públic
local, així com indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.
4. Instal·lació de portades, aparadors i vitrines, així com d’anuncis en el sòl de
domini públic local.
5. Utilització d’edificis i instal·lacions municipals.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les
llicències, o els qui es beneficiïn o realitzin els aprofitaments que constitueixen el fet
imposable d’aquestes taxes, si és que es va procedir sense l’autorització
corresponent.
2. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a
Espanya, hauran de designar un representant amb domicili en territori espanyol.
L’esmentada designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer
acreditament de la taxa posterior a l’alta en el registre de contribuents..
Article 4. Responsable
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al
pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a procedir als aprofitaments
inherents als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per a altres
usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
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2. No s’aplicaran més exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del
deute que les establertes en els diferents apartats de l’article 6 de l’esmentada
ordenança.
Article 6.- Quota tributària.- La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació
de les tarifes contingudes em els apartats següents:
1. Materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres
instal·lacions anàlogues a la via pública.
Concepte

Quota (€)

Ocupacions temporals de la via pública amb materials de construcció,
bastides, mercaderies diverses, mobles, etc (m2 o fracció i dia)
Quota mínima
Contenidors i sacs amb runes (per unitat i dia)
Quota mínima

0,25
42,00
2,00
42,00

2. Taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa.
Zona

Període

B

1/4 a 30/9, per m2
Resta any, per m2 i
mes
1/4 a 30/9, per m2
Resta any, per m2 i
mes
1/4 a 30/9, per m2
Resta any, per m2 i
mes

C

Quota (€), segons tipus d’ocupació:
Instal.lació
Instal.lació
Taules i cadires
desmuntable
desmuntable no
adossada
adossada
79,25
69,35
66,05
1,32
62,94

1,16
55,07

1,10
52,45

1,05
46,62

0,92
40,79

0,87
38,85

0,78

0,68

0,65

S'entén per Instal.lació desmuntable adossada aquella ocupació amb elements que no
són objecte de retirada cada dia, independentment que doni lloc a un perímetre
totalment tancat d’obra o que quedi únicament delimitat per mampares o torretes fixes.
S’entén per Instal.lació desmuntable no adossada aquells casos en què, a més,
l’estructura que dóna lloc a l’ocupació no es troba adossada a l’immoble on hi ha el local
principal de l’activitat.
S’entén per taules i cadires, la resta de casos, en els quals el perímetre d’ocupació del
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domini públic queda lliure d’ocupació dia rera dia..
3. Mercaderies i altres elements analogs, amb finalitat lucrativa
Zona
A
B
C

Quota anual per m2(€)
66,05
52,45
38,85

Relació de carrers per a l’aplicació de la Taxa d’ocupació de la via pública:
ZONA QUE COMPRÈN LA ZONA "A"
Ps/ del Mar entre C/Aragó i C/Onze de setembre.
Zona compresa entre la Pl/ Catifa, C/ Onze de setembre, Av/ Catalunya fins
Correus, C/ President Companys fins C/ Sant Josep, C/ Cervantes, Pl/ del
Arbres, C/ del Salt, C/ Enrajolat, C/ Adrià Alvarez, C/ Creu, C/ Pages Ortiz, C/
Roger de Lluria
Platja de la Fosca i Sant Esteve de la Fosca des de la Crt/ de la Fosca fins la
piscina de Sant Esteve
ZONA QUE COMPRÈN LA ZONA "B"
Zona compresa entre l’Av/ Catalunya, C/ del Mar, Ps/ del Mar i Onze de
setembre, llevat dels trams del Ps/ del Mar, c/ Onze de setembre i Av/ Catalunya
que pertanyen a la Zona A
Zona compresa entre C/ President Companys, Av/ Llibertat, Cami vell de la
Fosca, C/ Llevant, C/ Major de Sant Joan, C/ Pompeu Fabra, C/ Mn. Gaspar
Bosch, C/ Lleida, C/ Dr. Fleming, C/ President Companys,
C/ Sant Josep, C/ Muntaner, C/ Ample fins Av/ Mediterrani, zona portuaria des de
C/ Salvador Albert I Pey fins C/ Roger de Flor inclos C/ Ametlla de Mar I Faro i
límit de la zona A
Zona compresa entre el C/ Josep Pla, C/ Cap de Plnes, Cami Cap de Planes, C/
Garbí, C/Gregal i Platja de la Fosca exclosa aquesta
ZONA QUE COMPRÈN LA ZONA "C":
Resta de carrers i zones no específicats

4. Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions d’ús públic local,
així com indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.
Concepte

Quota (€)

Mercats a la via pública
Mercat diari de fruites i verdures (m.l./any per cada dia de la setmana)
Mercat dels dimarts (m.l./any)
Altres activitats de venda no sedentària
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Per any i m.l.
Per dia i m.l.
Mercat d’estiu i similars
Per m.l.
Fira Festa Major
Activitats especials: venda directa de begudes alcohòliques, cocteleries,
espirituoses, combinats i altres. Per metre quadrat
Activitats de restauració: bars i similars amb servei de taules i cadires i
altres similars que, tot i no servir a taula, donin servei complert de bar
(bocateries amb begudes alcohòliques). Per metre quadrat
Activitats de comerç de venda directa: productes artesans, bijuteria,
joguines, llaminadures, embotits o qualsevol altre article autoritzat dins la
fira. Per metre quadrat
Activitats pròpies de fira: atraccions no mecàniques com tómboles,
casetes ràpides, camells, tir, pesca, anelles, llits elàstics i similars. Per
metre quadrat
Activitats de servei d’alimentació: xurreries, creperies o gelateries, sense
venda de begudes alcohòliques. Per metre quadrat
Activitats pròpies de fira: atraccions mecàniques de moviment: autos de
xoc, tiovivos, “buster”, “toros”… Per metre quadrat
Espectacles teatrals de varietats, circs i similars,
Per dia

108,14
12,00
225,00

120,00

45,00

45,00

15,00
15,00
8,50
135,00

No estan subjectes al pagament d’aquesta taxa:
• Les ocupacions realitzades per entitats sense afany de lucre.
• Les ocupacions derivades d’activitats organitzades per entitats, empreses o
particulars quan tenen per finalitat la realització d’activitats per a la promoció del
municipi i d’interès municipal.
5. Instal·lació de portades, aparadors i vitrines, així com publicitat en el domini públic
local.
Concepte

Quota (€)

Quioscos, parades o màquines de venda de gelats,creps, begudes, fruits
secs, retratistes, aparells d’atraccions infantils i similars situats davant del
seu establiment. Per unitat i lloc
Del 1/4 al 30/9, fins 1 m. de llargada o amplada
Del 1/4 a 30/9 més d’1 m., per cada m. o fracció de més
Resta de l’any, per m. lineal i mes
Quioscos, parades o màquines de venda de gelats,creps, begudes, fruits
secs, retratistes, aparells d’atraccions infantils i similars sense establiment
obert al públic. Per unitat i lloc

281,46
185,76
9,21

Del 1/4 al 30/9, fins 1 m. de llargada o amplada

400,00
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Del 1/4 a 30/9 més d’1 m., per cada m. o fracció de més
264,00
Resta de l’any, per m. lineal i mes
13,16
Aparells d’observació i similars. Per unitat i any
137,15
Ocupació de via pública amb publicitat:
Exhibició de cartells, rètols, pancartes, senyalització vial comercial i
turística. Per m2/any
72,00
Banderes als fanals. Per Unitat/mes
Quota minima: 200 euros
5,00
Acte publicitari. Per m2/dia
Quota minima: 150 euros
25,00
Repartiment publicitari (manual, domiciliari…)
Quota per dia
150,00
Quota per mes
450,00
Quota per any
2.500,00
No estan subjectes a la taxa les ocupacions realitzades per entitats sense
afany de lucre, així com totes aquelles realitzades per entitats, empreses
o particulars que tinguin per finalitat la promoció del municipi o siguin
d’interès municipal.
Aprofitament del vol amb aparells que sobresurtin de la linea de la façana,
per unitat i any
Superfície frontal inferior a 1 m2
281,46
2
.
Superfície frontal superior a 1 m , per cada m de més o fracció
125,49
Aparells per venda automàtica de qualsevol article adossats a la façana,
per unitat i any
Superfície frontal inferior a 1 m2
281,46
2
.
Superfície frontal superior a 1 m , per cada m de més o fracció
125,49
Establiments comercials amb venda a nivell de línea de façana
(gelateries…)
Superfície frontal inferior a 1 m2
281,46
2
.
Superfície frontal superior a 1 m , per cada m de més o fracció
125,49
Caixers automàtics d’entitats financeres adossats a la façana
Quota anual
447,44
En el cas de Quioscos, parades o màquines de venda de gelats,creps, begudes, fruits secs,
retratistes, aparells d’atraccions infantils i similars davant d’un establiment, la tarifa 5
s’aplicarà independentment, i amb carácter preferent, al fet d’estar situats dins del perímetre
d’una ocupació amb Taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements anàlegs, amb finalitat
lucrativa (tarifa 2).
6. Utilització d’edificis i instal·lacions municipals.
Concepte

Quota (€)
100,00

Ús dependències i espais municipals per casaments
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Ús del Centre Cultural La Gorga
Utilització de la Sala
Per dia
487,35
Per hora
174,42
Entitats de Palamós sense ànim de lucre, si no fan pagar, tenen una bonificació del 100%
Entitats de Palamós sense ànim de lucre, si fan pagar, tenen una bonificació del 100% en la
primera utilització i hauran d’abonar el 25% de la recaptació, fins a un màxim equivalent al
30% de la taxa en la resta d’utilitzacions.
Resta d’entitats sense ànim de lucre tenen una bonificació del 70%
Utilització del Teatre
Per dia
820,80
Per hora
225,72
Entitats de Palamós sense ànim de lucre, si no fan pagar, tenen una bonificació del 100%
Entitats de Palamós sense ànim de lucre, si fan pagar, tenen una bonificació del 100% en la
primera utilització i hauran d’abonar el 25% de la recaptació, fins a un màxim equivalent al
30% de la taxa en la resta d’utilitzacions.
Resta d’entitats sense ànim de lucre tenen una bonificació del 70%
Les empreses culturals de Palamós s’hauran d’atendre a les mateixes condicions que les
entitats de Palamós sense ànim de lucre.
Ús de la sala polivalent de la Biblioteca Municipal Lluís Barceló i Bou
Per hora
48,00
Per dia
266,00
Entitats de Palamós sense ànim de lucre, si no fan pagar, tenen una bonificació del 100%
Entitats de Palamós sense ànim de lucre, si fan pagar, tenen una bonificació del 100% en la
primera utilització i hauran d’abonar el 25% de la recaptació, fins a un màxim equivalent al
30% de la taxa en la resta d’utilitzacions.
Resta d’entitats sense ànim de lucre tenen una bonificació del 70%
Les empreses culturals de Palamós s’hauran d’atendre a les mateixes condicions que les
entitats de Palamós sense ànim de lucre.
Ús de les instal.lacions del Mas Guàrdies
Per hora
40,00
Per dia
120,00
Entitats de Palamós tenen una bonificació del 100%
Entitats de fora de Palamós tenen una bonificació del 50%
Ús dels bucs d’assaig de l’Aula d’Aprenentatge
Bucs d’assaig (per sessió)
5,00
Bucs d’assaig abonament 3 mesos (per sessió)
4,00
Mínim 1 sessió/mes
Bucs d’assaig abonament 6 mesos (per sessió)
3,00
Mínim 1 sessió/mes
Bucs d’assaig abonament 9 mesos (per sessió)
2,50
Minim 1 sessió/mes
Bucs d’assaig abonament 12 mesos (per sessió)
2,00
Minim 1 sessió/mes
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Els instrumentistes i grups acústics que formalitzin un conveni amb l’Ajuntament de
Palamós tenen una bonificació del 100%.
Ús d’equipaments de l’Aula d’Aprenentatge
Ús puntual equipament/per dia
Import (€)
Aula
25,00
Taller
30,00
Despatx
8,00
Aula informática
30,00
Sala polivalent
30,00
Ús puntual equipament/per 7 dies consecutius
Import (€)
Aula
75,00
Taller
90,00
Despatx
24,00
Aula informática
90,00
Sala polivalent
90,00
Ús continuat equipament/per mes natural
Import (€)
Aula
125,00
Taller
150,00
Despatx
45,00
Aula informática
150,00
Sala polivalent
150,00
No estan subjectes a la taxa, sempre que s’acrediti fefaentment, la utilització per part de:
• Associacions, col.lectius o entitats de Palamós sense finalitat de lucre, sempre que
sigui per portar-hi a terme activitats gratuïtes.
• Empreses d’economia social, sempre que motivin l’existència d’interès general en
les seves activitats.
• Particulars que realitzin activitats gratuïtes d’interès social.
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Concepte
Estadi municipal de futbol Palamós-Costa Brava (gespa natural)
Actes/activitats esportives
1. Entitats esportives de Palamós sense ànim de lucre
- Les entitats esportives municipals sense ànim de lucre, estaran exemptes
de pagament de les taxes corresponents per la utilització de l’Estadi.

Quota (€)

2. Persones empadronades a Palamós sense ànim de lucre
- Les persones empadronades a Palamós sense ànim de lucre, tindran un
descompte del 50% sobre les taxes que s’apliquen a l’apartat 3.
3.Entitats esportives o persones de fora de Palamós sense ànim de lucre i
societats anònimes esportives
• Feiner sense llum/hora
• Feiner amb llum/hora
• Festiu sense llum/hora
• Festiu amb llum/hora

245,00
310,00
284,00
349,00

En aquests preus no es contempla la elaboració del PAU (Pla
d’autoprotecció) que anirà a càrrec del sol.licitant.
En cas que l’acte/activitat esportiva es retransmeti per TV s’afegirà un
suplement adicional de 100,00€/hora
Actes/activitats no esportives:
4. Entitats o persones sense ànim de lucre, al dia

2.637,00

5. Entitats o persones amb caràcter lucratiu, al dia

5.202,00

Concepte

Quota (€)

Pavelló municipal d’esports
Actes/activitats esportives
1. Entitats esportives de Palamós sense ànim de lucre
- Les entitats esportives municipals sense ànim de lucre, estaran
exemptes de pagament de les taxes corresponents per la utilització del
Pavelló.
2.Casals i campus esportius de Palamós sense ànim de lucre
- Els casals i campus esportius sense ànim de lucre, durant els mesos de
juliol i agost i els períodes de Nadal i Setmana Santa, hauran d’abonar el
5% de la quota que s’apliqui als alumnes inscrits a l’activitat
3.Persones empadronades a Palamós sense ànim de lucre
- Les persones empadronades a Palamós sense ànim de lucre, tindran un
descompte del 50% sobre les taxes que s’apliquen a l’apartat 4.
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4.Entitats esportives o persones de fora de Palamós sense ànim de lucre i
societats anònimes esportives:
1/3 Pista feiner sense llum/hora
2/3 Pista feiner sense llum/hora
Pista complerta feiner sense llum/hora

42,00
51,00
59,00

1/3 Pista feiner amb llum/hora
2/3 Pista feiner amb llum/hora
Pista complerta feiner amb llum/hora

76,00
85,00
93,00

1/3 Pista festiu sense llum/hora
2/3 Pista festiu sense llum/hora
Pista complerta festiu sense llum/hora

59,00
68,00
76,00

1/3 Pista festiu amb llum/hora
2/3 Pista festiu amb llum/hora
Pista complerta festiu amb llum/hora

93,00
101,00
110,00

5.Casals i campus esportius de fora de Palamós sense ànim de lucre
- Els casals i campus esportius sense ànim de lucre, durant els mesos de
juliol i agost i els períodes de Nadal i Setmana Santa, hauran d’abonar el
15% de la quota que s’apliqui als alumnes inscrits a l’activitat.
Actes/activitats no esportives
6. Entitats o persones sense ànim de lucre, al dia
7. Entitats o persones amb caràcter lucratiu, al dia

1.690,00
3.381,00

Concepte
Quota (€)
Zona esportiva municipal Josep Massot i Sais (camps F7 i F11 gespa artificial)
Actes/activitats esportives
1. Entitats esportives de Palamós sense ànim de lucre
- Les entitats esportives municipals sense ànim de lucre, estaran exemptes
de pagament de les taxes corresponents per la utilització dels camps de la
Zona Esportiva Municipal Josep Massot i Sais.
2.Casals i campus esportius de Palamós sense ànim de lucre
- Els casals i campus esportius sense ànim de lucre, durant els mesos de
juliol i agost i els períodes de Nadal i Setmana Santa, hauran d’abonar el
5% de la quota que s’apliqui als alumnes inscrits a l’activitat.
3.Persones empadronades a Palamós sense ànim de lucre
- Les persones empadronades a Palamós sense ànim de lucre, tindran un
descompte del 50% sobre les taxes que s’apliquen als apartats 4-5.
4.Entitats esportives o persones de fora de Palamós sense ànim de lucre i
P à g i n a |116

ORDENANCES FISCALS 2019
TAXA PER L’OCUPACIÓ DE DOMINI PÚBLIC

societats anònimes esportives (Camp de futbol 11)
Feiner sense llum/camp/hora
Feiner amb llum/camp/hora
Festiu sense llum/camp/hora
Festiu amb llum/camp/hora

130,00
221,00
169,00
260,00

5. Entitats esportives o persones de fora de Palamós sense ànim de lucre i
societats anònimes esportives:(Camp de futbol 7)
Feiner sense llum/camp/hora
Feiner amb llum/camp/hora
Festiu sense llum/camp/hora
Festiu amb llum/camp/hora

91,00
155,00
119,00
182,00

6. Casals i campus esportius de fora de Palamós sense ànim de lucre:
- Els casals i campus esportius sense ànim de lucre, durant els mesos de
juliol i agost i els períodes de Nadal i Setmana Santa, hauran d’abonar el
15% de la quota que s’apliqui als alumnes inscrits a l’activitat.
Actes/activitats no esportives
7.Entitats o persones sense ànim de lucre
- Zona Esportiva (2 camps-vestidors)/dia

2.637,00

8.Entitats o persones amb caràcter lucratiu
- Zona Esportiva (2 camps-vestidors)/dia

5.202,00

Concepte
Nau polivalent municipal dels 50 metres
Actes/activitats esportives
1. Entitats esportives de Palamós sense ànim de lucre
- Les entitats esportives municipals sense ànim de lucre, estaran exemptes
de pagament de les taxes corresponents per la utilització de la Nau.

Quota (€)

2.Casals i campus esportius de Palamós sense ànim de lucre
- Els casals i campus esportius sense ànim de lucre, durant els mesos de
juliol i agost i els períodes de Nadal i Setmana Santa, hauran d’abonar el 5%
de la quota que s’apliqui als alumnes inscrits a l’activitat.
3.Persones empadronades a Palamós sense ànim de lucre
- Les persones empadronades a Palamós sense ànim de lucre, tindran un
descompte del 50% sobre les taxes que s’apliquen a l’apartat 4.
4.Entitats esportives o persones de fora de Palamós sense ànim de lucre
1/3 Pista feiner sense llum/hora
2/3 Pista feiner sense llum/hora
Pista complerta feiner sense llum/hora
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1/3 Pista feiner amb llum/hora
2/3 Pista feiner amb llum/hora
Pista complerta feiner amb llum/hora

50,00
56,00
61,00

1/3 Pista festiu sense llum/hora
2/3 Pista festiu sense llum/hora
Pista complerta festiu sense llum/hora

39,00
45,00
50,00

1/3 Pista festiu amb llum/hora
2/3 Pista festiu amb llum/hora
Pista complerta festiu amb llum/hora

61,00
66,00
72,00

5.Casals i campus esportius fora de Palamós sense ànim de lucre
- Els casals i campus esportius sense ànim de lucre, durant els mesos de
juliol i agost i els períodes de Nadal i Setmana Santa, hauran d’abonar el
15% de la quota que s’apliqui als alumnes inscrits a l’activitat.
Actes/activitats no esportives:
1. Entitats
- Nau/dia
- Nau/hora

800,00
220,00

- Les entitats de la vila, si no fan pagar entrada, tindran una bonificació del 100%
- Les entitats de la vila, si fan pagar entrada, tindran una bonificació del 70%
- La resta d’entitats sense ànim de lucre, tindran una bonificació del 50%
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Concepte
Dojo esportiu municipal (carpa polivalent Z E Josep Massot i Sais)
Actes/activitats esportives
1. Entitats esportives de Palamós sense ànim de lucre
- Les entitats esportives de la vila sense ànim de lucre, estaran
exemptes de pagament de les taxes corresponents per la utilització del
Dojo.
2.Casals i campus esportius de Palamós sense ànim de lucre
- Els casals i campus esportius sense ànim de lucre, durant els mesos
de juliol i agost i els períodes de Nadal i Setmana Santa, hauran
d’abonar el 5% de la quota que s’apliqui als alumnes inscrits a l’activitat.

Quota (€)

3.Persones empadronades a Palamós sense ànim de lucre
- Les persones empadronades a Palamós sense ànim de lucre, tindran
un descompte del 50% sobre les taxes que s’apliquen a l’apartat 4.
4.Entitats esportives o persones de fora de Palamós sense ànim de
lucre
Feiner sense llum/hora
Feiner amb llum/hora
Festiu sense llum/hora
Festiu amb llum/hora

42,00
59,00
76,00
93,00

5.Casals i campus esportius de fora de Palamós sense ànim de lucre
- Els casals i campus esportius sense ànim de lucre, durant els mesos
de juliol i agost i els períodes de Nadal i Setmana Santa, hauran
d’abonar el 15% de la quota que s’apliqui als alumnes inscrits a
l’activitat.
7. Antenes de telefonia mòbil instal.lades en terrenys municipals
Concepte

Quota (€)
7.497,66

Per unitat
8. Ocupacions del sòl amb afectació viària
Concepte
Afectacions puntuals. Per hora i carril de circulació ocupat
Afectacions puntuals. Per dia i carril de circulació ocupat
Afectacions viàries per càrrega i descàrrega de materials o contenidors.
Per dia hábil
Quota mínima 40,00 euros
Altres afectacions viàries. Per dia hábil.
Quota mínima 40,00 euros.
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Aquesta taxa inclou la reserva del domini públic per a mudança, càrrega i
descàrrega, camíó grua, descàrrega de formigó i altres usos similars.
9. Utilització de les hortes municipals de Can Pere Tià
Concepte
Dret d’utilització anual per Unitat d’horta
El meritament es produeix en el moment d’atorgament de la llicència d’ús
demanial i, pels exercicis successius, l’1 de gener de cada any. La taxa
serà liquidada per l’Ajuntament, que l’exigirà als adjudicataris mitjançant
notificació.

Quota (€)
50,00

10. Utilització de la via pública per a pràctiques d’autoescoles o similars
Concepte

Quota (€)
450,00

Per autoescola/any

Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial porti aparellada la destrucció o
deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la
taxa corresponent, estarà obligat al reintegrament del cost total de les respectives
despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import. Si els danys
fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al valor dels béns
destruïts o l’import del deteriorament dels danyats.
No es podrà condonar total ni parcialment les indemnitzacions i reintegraments als
quals es refereix el paràgraf anterior.
Article 7. Acreditament
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament especial,
moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la
llicència, si la mateixa fou sol·licitada.
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa
a partir de la corresponent autoliquidació, en el moment en que es presenti la
sol·licitud d’autorització per a procedir a les instal·lacions de les quals derivin els
aprofitaments especials regulats en aquesta Ordenança.
3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar llicència,
l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.
4. En els supòsits d’ocupacions del domini públic que s’estenguin a varis exercicis,
l’acreditament tindrà lloc l’u de gener de cada any, excepte en els supòsits d’inici o
cessament en l’ocupació.
5. No estan subjectes a aquesta taxa les ocupacions del domini públic local efectuades
per empreses explotadores de serveis de subministrament, d’interès general que
tributen segons el previst a l’Ordenança fiscal núm. 12.
Article 8. Període impositiu
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1. Quan l’ocupació de les vies públiques mitjançant els elements referits a l’article 1
hagi de durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà amb aquell
determinat en la llicència municipal. A efectes de la determinació de la taxa, es
tindran en compte les tarifes establertes a l’article 6.
2. Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’estengui a varis exercicis, el
període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o
cessament en la utilització privativa o aprofitament especial.
3. Si no s’autoritzés la instal·lació sol·licitada, o per causes no imputables al subjecte
passiu no es poden realitzar els aprofitaments especials, el contribuent podrà
sol·licitar la devolució de la taxa satisfeta.
Article 9. Règim de declaració, gestió i d’ingrés
1. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en
aquesta ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, i
formular una declaració on hi consti la superfície de l’aprofitament i el temps de
duració. S’hi acompanyarà un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i
de la seva situació en el municipi. En aquests casos la taxa serà liquidada per
l’Administració, que la notificarà al subjecte passiu, per al seu pagament.
2. En els casos que estigui previst, la taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. En
aquests casos, l’interessat haurà d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació d’haver
efectuat el pagament de la taxa.
3. En el cas que les autoritzacions sol·licitades es deneguin, els interessats podran
sol·licitar la devolució de l’import ingressat.
4. Quan els elements tributaris declarats en l’autoliquidació no coincideixin amb els que
realment han determinat la magnitud de la utilització privativa o l’aprofitament especial
del domini públic local, caldrà presentar una declaració complementària en el termini
d’un mes comptat des de la data en què es coneix la variació.
5. En el cas de les ocupacions de via pública amb taules, cadires, tribunes, taulats i
altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa (article 6.2) i mercaderies i altres
elements anàlegs amb finalitat lucrativa (article 6.3), quan s’hagi presentat la
sol.licitud d’autorització abans del dia 15 de març, la quota a ingressar es fraccionarà,
sense meritament d’interessos, per meitats en 2 rebuts que tindran com a termini de
pagament en voluntària els dies 20 de juliol i 20 de setembre. Les sol.licituds fetes a
partir d’aquella data, així com les ocupacions sense sol.licitud d’autorització, es
continuaran passant al cobrament en una única liquidació.
Article 10. Infraccions i sancions
1. Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa
regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la
Llei General Tributària i l’Ordenança General.
Article 11. Notificacions de les taxes
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la
primera liquidació, o la confirmació de l’autoliquidació, es notificarà personalment al
sol·licitant junt amb notificació de la resolució de l’autorització. La taxa d’exercicis
successius es notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en el
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tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini d’un mes comptat des de quinze dies
abans de l’inici del període de cobrament.
2. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí Oficial
de la Província.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
Primera.- La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada el 10 d’octubre del 2006 i que s’entén definitivament
aprovada pel fet de no haver-se presentat reclamacions, regirà des del dia següent al
de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i es mantindrà vigent fins la seva
modificació o derogació expressa.
Segona.- La darrera modificació d’aquesta Ordenança fiscal va tenir lloc el dia 16
d’octubre del 2018, amb efectes a partir de l’1 de gener del 2019.
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