
 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12 
 

 

REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 

L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL 

 

 

Article 1. FONAMENT I NATURALESA 

 

A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.3, 20.3g, 20.3.k, 20.3,l, 20,3n, 20.3r, 20.3,s i 20.3u, 

del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 

d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització privativa o 

l’aprofitament especial del domini públic local. 

 

Article 2. FET IMPOSABLE 

 

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial de terrenys 

d’ús públic local, que s’especifica en l’article 6 d’aquesta Ordenança. 

 

Article 3. SUBJECTES PASSIUS 

 

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 de l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent. 

 

Article 4. RESPONSABLES 

 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 

físiques i jurídiques a què es refereix l'article 42 de la Llei general tributària. 

 

2. Seran responsables subsidiaris les persones físiques i jurídiques a què es refereix l'article 43 de 

la Llei general tributària. 

 

3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries 

pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles 

solidàriament i fins al límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat. 

 

4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva 

incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran 

subsidiàriament dels deutes següents: 

a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció. 

b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 

c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions 

tributàries pendents en la data de cessament. 

 

5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la 

Llei General Tributària. 

 

6. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que hagin sol·licitat la llicència per a 

gaudir dels aprofitaments especials en exercici d’explotacions i activitats econòmiques, 

podran exigir-se a les persones que succeeixin al deutor en l’exercici de l’activitat 

econòmica. 

 



7. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, amb la conformitat 

prèvia del titular actual, podrà sol·licitar de l’Ajuntament certificació dels deutes per taxes 

dimanants de l’exercici de l’explotació esmentada. En el cas que la certificació s’expedeixi 

amb contingut negatiu, el sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels deutes existents 

en la data d’adquisició de l’explotació econòmica. 

 

8. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especials porti aparellada la destrucció o 

deteriorament del domini públic local, sense perjudici del pagament de la taxa a què hi 

hagués lloc, 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 danyats. 

L’Ajuntament no podrà condonar totalment ni parcialment les indemnitzacions ni reintegrament 

a què es refereix el present apartat. 

 

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 l’ocupació de l’ús públic local amb els materials descrits a 

l’article 1 necessaris per als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per a 

altres usos que immediatament interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 

 

2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 

 

Article 6. QUOTA TRIBUTÀRIA   

 

La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats 

següents: 

a) Parades dies mercat, per ml. i dia  .................................................................................................. 0,70 € 

b) Parades/atraccions en festes i fires, per ml. i dia  .......................................................................... 2,00 € 

c) Terrasses d’establiments turístics, exposició de mercaderies per m²  

o fracció, cada mes o fracció  ............................................................................................................. 1,82 € 

d) Aparells de venda automàtica i anàlegs per m
2
 o fracció, per cada mes o  

fracció ................................................................................................................................................. 1,82 € 

e) Per material de construcció, bastides, escombraries, contenidors, runes,  

llenya i anàlegs, per m² o fracció al dia  ............................................................................................. 1,82 € 

f) Per mobles, mercaderies, objectes o altres materials no especificats  

en els epígrafs anteriors, per m² o fracció al dia  ................................................................................ 4,00 € 

g) Rètols situats en terrenys de domini públic, per m² i any  ........................................................... 23,61 € 

h) Per camions i maquinària aparcats a la via pública, per hora o fracció ......................................... 7,48 € 

i) Per espectacles de circ, per dia ..................................................................................................... 34,41 € 

j) Altres instal·lacions no incloses en els apartats anteriors, per m² o  

fracció i dia ......................................................................................................................................... 2,64 € 

k) Xurreries instal·lades per període superior a 15 dies, per mes o fracció ..................................... 30,00 €  

l) Parades mercat de segona ma, per 3 ml. i dia  ................................................................................ 6,00 € 

 

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 aquesta fou 

sol·licitada. 

 

2. Serà necessari dipositar l’import de la taxa en el moment de presentar la sol·licitud 

d’autorització. No obstant l’anterior, es podran emetre liquidacions complementàries d’acord 

amb les tarifes aprovades en aquesta ordenança. 



 

3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, 

l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament. 

 

Article 8. PERÍODE IMPOSITIU 

 

El període impositiu és el temps durant el qual s’ha efectuat el gaudiment de l’aprofitament 

especial. 

1. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el 

període impositiu coincidirà amb aquell determinat a la llicència municipal. 

2. Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’estengui a varis exercicis 

l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà 

l’any natural, excepte en aquells supòsits d’inici o de cessament en la utilització privativa o 

l’aprofitament especial, en què s’aplicarà el previst en els apartats següents: 

3. Quan s’iniciï l’activitat en el primer semestre, s’abonarà en concepte de taxa corresponent a 

aquell exercici la quota íntegra. Si l’inici de l’activitat té lloc en el segon semestre de l’exercici 

es liquidarà la meitat de la quota anual. 

4. Si se cessa en l’activitat durant el primer semestre de l’exercici procedirà la devolució parcial 

de la quota (50%). Si el cessament té lloc en el segon semestre, no procedirà retornar cap 

quantitat. 

5. Quan no s’autoritzi l’ocupació privativa o aprofitament especial, o no fos possible per causes 

no imputables al subjecte passiu, procedirà la devolució de l’import satisfet. 

 

Article 9. RÈGIM DE DECLARACIÓ I D’INGRÉS 

 

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 

2. En els supòsits de concessions de nous aprofitaments, l’obligació de pagament neix en el 

moment de sol·licitar-se la corresponent llicència, presentant-se en aquest moment la 

corresponent autoliquidació o els elements de la declaració necessaris perquè el funcionari 

municipal competent presti l’assistència necessària per a determinar el deute. 

3. En els supòsits d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, el pagament de la taxa s’efectuarà 

dins el primer trimestre de cada any. 

4. No obstant això, pel que fa als mercats a la via pública, la taxa es liquidarà semestralment. 

5. No es renovaran o, en el seu cas, es revocaran les autoritzacions d’aprofitament del domini 

públic als contribuents que, pel mateix concepte, tinguin pendent el pagament d’algun període 

anterior. En aquest cas tindran obligació de retirar el material amb el qual s’ocupa la via pública. 

 

Article 10. NOTIFICACIONS DE LES TAXES 

 

1. La notificació del deute tributari es realitzarà a l’interessat en el moment de presentat 

l’autoliquidació amb caràcter previ a la prestació del servei, sense perjudici que l’Ajuntament 

aprovi la corresponent liquidació complementària. 

2. En els casos d’aprofitaments especials continuats de caràcter periòdic, es notificarà 

personalment al sol·licitant l’alta en el corresponent padró. La taxa d’exercicis successius es 

notificarà col·lectivament mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de 

l’Ajuntament, durant el període que determini l’anunci publicat en el Butlletí Oficial de la 

Província. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

 

Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor, després de la publicació del seu text íntegre en el 

Butlletí Oficial de la Província, el dia 1 de gener de 2017 i regirà fins a la seva modificació o 

derogació expressa. 

 

Santa Cristina d'Aro, desembre de 2016 


