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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.14, REGULADORA DE LA TAXA PER 
L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC NO PREVIST EN ALTRES 
ORDENANCES MUNICIPALS 
 
 
 
Article 1. Fonament i règim 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, i per l’ article 106 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que 
disposa l’ article 20.4 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel 
RDLEG 2/2004, de 5 de març, l’ Ajuntament establix la taxa per l’ ocupació del domini públic no 
previst en altres ordenances municipals, que s’ ha de regir per esta ordenança fiscal, les normes 
de la qual s’ atenen al que preveu l’ article 57 del citat text refós. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la Taxa la utilització privativa o aprofitament especial de la via 
pública en els termes establits en l'article 8 d'aquesta Ordenança on es regulen les tarifes a aplicar, 
sempre que aquestes ocupacions estiguen subjectes a autorització administrativa.  
 
Article 3. Suposats de no subjecció 
 
No estaran subjectes a la taxa regulada en la present ordenança: 
 
1. Les activitats recreatives relacionades en l'article 1, i detallades en annex de la Llei 14/2010, de 3 
de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i 
Establiments Públics. 
2. Les taules petitòries organitzades per entitats benèfiques.  
3. Qualsevol activitat organitzada per associacions o col·lectius culturals i veïnals.  
4. Activitats patrocinades, subvencionades, coorganitzades o realitzades sota l'empara d'una 
convocatòria municipal.  
5. Activitats realitzades per centres educatius. 
 
Article 4. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuent, les persones físiques i jurídiques, 
així com les entitats a les quals es referix l’ article 36 de la Llei General Tributària, a favor de les 
quals siguen atorgades les llicències per a disfrutar de l’ aprofitament especial, o les persones que 
se’ n beneficien de l’ aprofitament sense haver sol·licitat la llicència. 
 
Article 5. Responsables 
 
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques 

o jurídiques a les quals es referix l’article 42 de la Llei General Tributària. 
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2. En són responsables subsidiàries els administradors de les societats i els síndics, els 
interventors o els liquidadors de fallida, concurs, societats i entitats en generals en els supòsits i 
amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei General Tributària. 

 
Article 6. Base imposable 
 
Es pren com a base imposable el valor de la superfície ocupada, comptada en metres quadrats o 
fracció, i el termini d’aprofitament, comptat per mesos sencers. 
 
Article 7. Beneficis fiscals 
 
De conformitat amb el que disposa l’ article 9 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, no s’ hi reconeix cap benefici tributari, llevat dels que siguen conseqüència del que 
establixen els tractats o acords internacionals o els expressament previstos en normes amb rang de 
llei. 
 
No obstant això, l’ Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estan obligades al 
pagament de la taxa quan sol·liciten la llicència per a disfrutar dels aprofitaments especials, 
necessaris per als servicis públics de comunicacions, que exploten directament, i per a altres usos 
que siguen d’ interés per a la seguretat ciutadana o la defensa nacional. 
 
Article 8. Quota tributària 
 
Les tarifes de la taxa, seran les següents:  
 
a) Llocs, barraques, casetes de venda fixes, quioscos, tant si són de fusta, com de maçoneria, per 
m² o fracció i dia:   0’17 € 
b) Ocupació de la via pública amb la finalitat de realitzar una mudança, o qualsevol altre tipus de 
càrrega o descàrrega, per m² o fracció i dia: 0’17 €  
c) Per ocupació de la via pública amb materials, enderrocs, tanques i altres similars, satisfaran per 
m² o fracció i dia:   0’17 €  
d) Ocupació de la via pública amb contenidors per a residus sòlids  
- Per a un dia o fracció i fins a 7 .........................................................  38,84 €  
- Per a 8 dies o fracció i fins a 15 dies ................................................ 77,69 € -  
- Per a 16 dies o fracció i fins a 30 dies .............................................. 116,51 €  
- Per a més de 30 dies, ha de sol·licitar nova autorització i ingressar nova taxa pel període que 
excedisca dels esmentats 30 dies computat conforme als tres epígrafs anteriors. 
 
La liquidació mínima per qualsevol ocupació o aprofitament del domini públic no serà inferior de 
7´32 €, per raons d'eficàcia i eficiència administrativa. 
 
Article 9. Normes de gestió 
 
Quan l’ espai afectat per l’ aprofitament estiga situat a la cruïlla de dos o més vies classificades 
en categories diferents, s’ hi ha d’ aplicar la tarifa corresponent a la vida de categoria inferior. 
 
Article 10. Meritació 
 
1. La taxa merita en el moment en què se sol·licita la llicència corresponent. Quan la utilització o 

l’ aprofitament especial s’ estenga a diversos exercicis, la meritació de la taxa tindrà lloc l’ 1 
de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’ any natural. 
 
Quan l’ ús privatiu o l’ aprofitament especial haja de durar menys d’ un any, el període 
impositiu coincidirà amb el que determine la llicència municipal. 
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2. Quan es presente la sol·licitud que inicia l’ actuació o l’ expedient, no serà tramitada si no se 
n’ ha efectuat el pagament de l’ autoliquidació corresponent. 

 
3. Quan es produïsca l’ ús privatiu o l’ aprofitament sense que se n’ haja sol·licitat la llicència, 

la meritació de la taxa tindrà lloc en el moment de l’ inici de l’ aprofitament per la simple 
existència d’ instal·lació a la via pública o a terrenys d’ ús públic. 

 
4. Quan la no-utilització privativa o l’ aprofitament especial sol·licitat siga imputable a la persona 

interessada, no escaurà la devolució de l’ import satisfet per la taxa en cap cas. 
 
Article 11. Règim de declaració i d’ingrés 
 
La taxa s’ exigix en règim d’ autoliquidació. 
 
Article 12. Infraccions i sancions 
 
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i sancions, a més del que preveu esta 
ordenança, cal aplicar-hi el que disposen els articles 178 i següents de la Llei General Tributària i la 
resta de normativa aplicable. 
 
Disposició addicional única. 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’esta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques, reproduïsquen 
aspectes de la legislació vigent i d’altres normes de desplegament i aquells que remeten a 
preceptes d’esta ordenança es consideraran automàticament modificats i/o substituïts en el 
moment en què es produïsca la modificació dels preceptes legals i reglamentaris dels quals 
porten causa. 
 
Disposició final única. Entrada en vigor i modificació de l’ordenança fiscal 
 
Esta ordenança fiscal entrarà en vigor a partir del dia següent al de la seua publicació en el Butlletí 

Oficial de la Província,  i estarà en vigor fins que siga modificada o derogada de manera expressa. 
 
Modificació publicada en BOP 27/12/2021 
Modificació publicada en BOP 17/10/2022 
 


