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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17
TAXA PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O PER A L’APROFITAMENT
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL

Article 1.L’establiment i la fixació de taxes es regula per la Llei 25/98 que modifica el règim legal de
les taxes estatals i supletòriament, per la Llei 8/1989, de 15 d’abril, i en allò que no preveuen
els textos anteriors, són d’aplicació les previsions d’aquesta ordenança.
Article 2.Tenen consideració de taxes per utilització privativa o per l’aprofitament especial del domini
públic local les contra prestacions pecuniàries que es satisfan per la utilització privativa o per
l’aprofitament del domini públic local.
Article 3.Estan solidàriament obligats al pagament:
Els qui han sol·licitat la concessió o la llicència per a l’aprofitament especial sempre que no
s’esdevingui la circumstància prevista en el paràgraf 2 de l’article 8.
Els qui gaudeixin, utilitzen o aprofiten especialment el domini públic en benefici particular,
pels quals cal satisfer les taxes, encara que no hagin demanat la corresponent concessió,
llicència, autorització o prestació.
Article 4.No estan obligades al pagament de taxes les administracions públiques per als aprofitaments
inherents als serveis públic de comunicacions que exploten directament i per a tots els que
immediatament interessen la seguretat ciutadana.
Article 5.1

El pagament de taxes per serveis o aprofitament efectuats i no prèviament autoritzats o que
ultrapassessin els límits de l’autorització, no comporten la legalització de les utilitzacions o
prestacions no autoritzats i és compatible amb la suspensió de la prestació del servei o de
l’aprofitament i amb les sancions o altres mesures que corresponguin.
Article 6.Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial provoquin la destrucció o deteriorament
del domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa, s’obliga al
reintegrament del cost de les despeses corresponents de reconstrucció o reparació i a dipositar
prèviament el seu import.
Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al valor
del deteriorament dels bens
Article 7.L’obligació de pagar la taxa neix al moment que es concedeix la utilització privativa o
l’aprofitament especial.
També neix l’obligació en el moment d’efectuar un aprofitament especial, encara que no hagi
estat autoritzat.
Article 8.L’ajuntament podrà exigir el dipòsit previ de l’ import total o parcial. Quan per causes que no
són imputables al pagament obligat de la taxa, el servei públic, l’activitat administrativa o el
dret
a la utilització del domini públic no es practiqui, l’ import esmentat es retorna a qui ha fet el
dipòsit.
Article 9.Per al pagament de la taxa, l’ Ajuntament pot establir períodes de venciment, mitjançant el
reglament del mateix servei o per acords de caràcter general.
Si hom no ho hagués establert explícitament, en cas que es tracti de prestació de serveis de
tracte successiu, el venciment serà l’últim dia del trimestre natural; en qualsevol altre supòsit,
si el cobrament s’ha d’efectuar per ingrés directe, el venciment es produeix en el moment de
la notificació; en altres casos, en el moment del requeriment del pagament.
Article 10.-
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Regles de concessió o autorització d’ aprofitaments especials
Quan es tracti de l’ús privatiu de béns de domini públic (entenent com a ús privatiu l’ocupació
directa o immediata d’una porció de domini públic, de manera que se’n limiti o se n’exclogui
la utilització per part dels altres interessats) de caràcter continuat o d’un d’ús que comporti la
transformació o la modificació del domini públic, la taxa ha d’ésser objecte de concessió. Les
concessions s’adjudiquen partint del preu de tarifa mitjançant un concurs segons la normativa
del Reglament del patrimoni dels Ens Locals aprovat per Decret del Consell Executiu de la
Generalitat 336/1988, de 17 d’octubre, i la reguladora de la contractació dels ens locals. En
caràcter supletori hi és d’aplicació el “Reglamento de Bienes de las Entidades Locales”,
aprovat per R.D. 1372/1986, de 12 de juny. L’atorgament de les concessions correspon al Ple,
i hi és preceptiu i indispensable el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la
Corporació quan s’atorgui per més de cinc anys i quan la quantitat dels béns de domini públic
siguin suspesos al 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost municipal.
L’ús privatiu que no comporta la transformació o modificació del domini públic, de caràcter
esporàdic o de durada inferior a 1 any resta subjecte a l’atorgament d’una llicència d’ocupació
temporal que origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons del
domini públic i amb dret a indemnització.
En els altres casos, correspon a l’alcalde l’atorgament de llicències d’ús o aprofitaments
especials de béns de domini públic pel preu de tarifa.
Article 11.L’administració pot exigir dels usuaris totes les declaracions o aportacions de dades que
consideri necessàries per conèixer el grau real d’utilització del servei o d’aprofitament i pot,
així mateix, fer les comprovacions oportunes.
En el cas que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que impedeixin les
comprovacions, l’administració municipal pot efectuar les liquidacions per estimació, partint
de les dades que posseeixi i de l’aplicació dels índexs adients.
Article 12.L’administració Municipal pot suspendre, salvant que existeixin normes específiques que ho
prohibeixin, la prestació del servei o l’aprofitament especial quan els qui estan obligats al
pagament incompleixin l’obligació d’aportar les declaracions o les dades sol·licitades, quan
obstaculitzin les comprovacions, o quan no satisfacin les quotes vençudes, sense perjudici
d’exigir el pagament de les taxes acreditades.
Article 13.No estan subjectes al requisit de notificació individual les taxes que siguin de caràcter
periòdic i el subjecte passiu i la quota coincideixen amb l’obligat al pagament. La no
obligatorietat de notificar s’entén als supòsits d’increment de la taxa quan aquest respon a una
actualització de caràcter general.
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Quan les taxes no s’hagin satisfet en el venciment que els correspongui, l’administració
municipal pot exigir, a més de les quotes vençudes, els seus interessos de demora aplicant el
tipus d’interès legal, una vegada hagi transcorregut un mes des de venciment de l’obligació.
Article 14.Al cap de sis mesos del venciment, l’ajuntament pot exigir les quantitats que es deuen per via
de constrenyiment. El procediment executiu s’inicia amb l’expedició de la certificació de
dèbit corresponent i la justificació d’haver-se intentat el cobrament o haver-se fet el seu
requeriment.
Article 15.L’establiment i la fixació de les taxes correspon al Ple sense perjudici de les seves facultats de
delegació en la Comissió de Govern, de conformitat amb l’article 26.2.b de la Llei 7/1985, de
2 d’abril.
Llevat que expressament s’indiqui el contrari, les tarifes de les taxes no comprenen l’impost
sobre el valor afegit (IVA), que s’hi farà repercutir d’acord amb la normativa que el regula.
Les taxes establertes pels diferents conceptes i/o activitats i les tarifes corresponents, figuren a
l’annex unit a aquesta Ordenança.
Gaudiran d’una bonificació del 100% de l’import de la taxa corresponent, les entitats sense
ànim de lucre que tinguin la seva seu social al municipi, sempre que l’ocupació o l’ús
correspongui a activitats que tinguin relació amb el seu objecte social o sigui per a obtenir
recursos per al seu finançament. La bonificació s’aplicarà d’ofici, sense perjudici que pugui
ser revocada si es comprovés l’incompliment d’algun requisit per a la seva obtenció.
Gaudiran d’una bonificació de fins el 100% de l’import de la taxa corresponent, les entitats
sense ànim de lucre que tinguin la seva seu social fora del municipi, sempre que l’ocupació o
l’ús correspongui a activitats que tinguin relació amb el seu objecte social o sigui per a obtenir
recursos per al seu finançament. L’entitat sol·licitant haurà d’acreditar el compliment dels
requisits necessaris per a la concessió de la bonificació en el moment de sol·licitar
l’autorització o llicència, davant l’òrgan que tingui atribuïda la seva concessió que en
determinarà el percentatge a aplicar.
Article 16.El meritament es produeix quan es presenti la sol·licitud que inicia l’actuació o l’expedient
que no s’efectuarà sense que s’hagi efectuat el pagament.
En les taxes de venciment periòdic, el meritament tindrà lloca l’1 de gener el període
impositiu.
Article 17.-
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En els altres casos d’aprofitaments especials, la taxa ha de ser igual o superior a la seva
valoració.
Salvat que en el corresponent estudi econòmic no es justifiqui una altra cosa, es partirà de
l’aplicació del tipus d’interès legal en el valor de marcat del terreny de domini públic que
s’ocupi. Aquest valor no ha de ser necessàriament el que figuri en l’ inventari municipal i pot
ser el valor cadastral de la zona, el que s’ha pagat per expropiacions en la mateixa zona, el
que es deriva de peritatges de tècnics municipals o d’agents de la propietat immobiliària, etc a
elecció de l’administració municipal.
DISPOSICIO FINAL
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor amb la publicació íntegra del seu text en el Butlletí
Oficial de la Província i serà aplicable a partir del 1er de gener de 2009. El seu període de
vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva derogació
expresses.
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ANNEX A LES TARIFES D’UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI PUBLIC
1.- TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PUBLIC AMB MERCADERIES,
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTINTOLS,
BASTIDES I INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES.
€/dia

€/mes

Sota tendal €/mes

Mercaderies, per m2 o fracció

0,75

12,00

Mercaderies de construcció, runes

0,75

14,00

41,00

41,00

12,50

qualsevol altre element similar, m2
Quota mínima

2.- TAXA D’OBERTURA DE RASES A LA VIA PÚBLICA:
1,76€/m2/dia.
3.- OCUPACIÓ DE TERRENYS DÚS PÚBLIC AMB PARADES, BARRAQUES O
CASETES DE VENDA.
2,00 €

Ocupacions esporàdiques. Per m² i dia

4.- ENTRADA DE VEHICLES A TRAVES DE LES ZONES D’APARCAMENT,
CÀRREGA, DESCÀRREGA DE MERCADERIES.
Entrada de vehicles que travessen les voravies i les reserves de la via pública per a
aparcament exclusiu, càrrega o descàrrega de mercaderies de qualsevol classe i altres
aprofitaments especials de la via pública. Cada accés, porta o portal d’entrada de vehicles
determinarà l’obtenció d’una placa de gual
TARIFA

IMPORT

Tramitació de l’autorització de gual permanent i concessió de placa

45,00 €

Reserva amb gual per entrada de vehicles. Per cada ml/any

10,00 €

5.- TAXA PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DELS EQUIPAMENTS
MUNICIPALS
Taxa/dia

Taxa/ dia (mensual)

Taxa Anual

CENTRE CÍVIC
20,00 €

--

--

Sala de ball

20,00 €

12,50 €/dia

--

Sala conferències

15,00 €

--

--

Planta Soterrani
Planta baixa
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Llotges

--

--

--

--

--

240,00 €

15,00 €

12,50 €/dia

--

Planta baixa

15,00 €

10,00 €/dia

--

Planta primera

15,00 €

10,00 €/dia

--

Planta segona

15,00 €

10,00 €/dia

--

AULA DE CUINA

15,00 €

--

--

15,00 €

11,25 €/dia

--

Planta primera
Despatxos
Sala
HOTEL D’ENTITATS

PISTA DE BASQUET
Horari nocturn

CAMP DE FUTBOL (inclou ús del camp de futbol i els vestidors)
Horari diurn :
30,00 € /hora
Horari nocturn:
50,00 €/hora
-

L’ús dels equipaments municipals només es podrà autoritzar respecte d’aquells que
compleixin els requisits de seguretat i altres condicions de compliment obligatori dels
edificis d’ús públic.

-

Només s’autoritzarà l’ús dels equipaments municipals pels períodes que tenen una
taxa específicament assignada.

-

Les autoritzacions d’ús dels equipaments per períodes d’un dia es concediran amb una
antelació màxima de dos mesos al dia sol·licitat.

DILIGÈNCIA.
La darrer modificació d’aquesta Ordenança Fiscal fou aprovada definitivament per acord pel Ple de la Corporació
del dia 22 de desembre de 2017, publicant-se el text íntegre de l’acord i la modificació en el B.O.P. núm. 246, de
data 29 de desembre de 2017.
Palau-saverdera, 1 de gener de 2018.
Vist i plau
L’Alcaldessa

Ho certifico
El Secretari
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