ANNEX 1- NOU REDACTAT

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO19 DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL O
UTILITZACIÓ PRIVATIVA DELS BÈNS DE DOMINI PÚBLIC

Disposició general
A l’empara del que es preveu als articles 57 i 20.3.e, f, g, h, j, k, l, m, n, s, del RDL 2/2004,de 17 de
desembre, Reguladora de les hisendes locals i de conformitat amb el que disposen els articles del 15
al 27 d’aquest text aquest Ajuntament estableix la taxa per aprofitament especial o utilització privativa
dels béns de domini públic, que es regirà per la present ordenança fiscal.
Article 1r
Les taxes que es regulen en aquesta ordenança es basen en la contraprestació de la utilitat de
l'aprofitament o utilització del domini públic per persones naturals o jurídiques particulars.
OBLIGATS AL PAGAMENT
Article 2n
Estaran obligats al pagament de les taxes que s'estableixen en aquesta ordenança aquelles persones
que resultin titulars de les llicències, permisos o autoritzacions pertinents o que es beneficiïn de
l'aprofitament o utilització si no s'obtinguessin aquelles.
Seran responsables subsidiaris del pagament d’aquesta taxa els propietaris dels locals que en siguin
afectats en els següents casos:
a) en les ocupacions de domini públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, parades,barraques i
quioscos de venda, esbarjo i altres anàlegs i en els aprofitaments del vol públic amb tendals,
elements constructius tancats, terrasses, voladissos a la via pública que sobrevolin la línia de
façana, sempre que la instal·lació es consideri com a fixa
b) en les ocupacions de domini públic amb mercaderies, material i maquinària de construcció, runes,
tanques, puntals, anelles, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
c) utilització especial del domini públic situat a l’entrada de garatges o locals destinats a la guarda de
vehicles amb la prohibició d’estacionament de vehicles.
No podrà ser titular de llicència, permís o autorització per l'ocupació o utilització del domini públic, ni
es produirà la renovació de les llicències si estan concedides sense que s'acrediti que l'interessat es
troba al corrent del compliment de totes les obligacions tributàries amb aquest Ajuntament.
En el cas de concessió de la llicència i si es constata que les obligacions tributàries de qualsevol
mena no estan al corrent, i si es realitzés posteriorment, la llicència serà anul·lada si en el termini de 7
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dies des de la notificació de la inspecció tributària no es compleixen totes les obligacions tributàries
amb aquest Ajuntament.
Article 3r
1. La taxa a satisfer serà el fixat a les tarifes següents, per cadascun dels conceptes que
s'especifiquen.
TARIFA GENERAL
Les quotes de les taxes regulades en la present ordenança es determinaran calculant el següent
polinomi, en base als imports dels seus factors i d’acord amb les normes específiques que
s’estableixen per l’aprofitament definit a cada epígraf:
Quota= TB x S x FC x CS x T
TB= Tarifa bàsica, es detalla en cada epígraf, expressada en euros per any, mes o dia.
S= superfície en metres quadrats de l’aprofitament, arrodonits en excés.
FC= factor corrector segons ús i activitat al qual es destina.
CS= coeficient de situació. És el que es detalla segons la categoria de la via pública en que s’ubica
l’aprofitament.
T= durada de l’aprofitament. En les autoritzacions per aprofitament amb caràcter indefinit és 1 i la TB
expressada en euros/any. En cas contrari, és el nombre de mesos o fracció, i de dies o fracció
aplicant la TB en €/mes o €/dia, respectivament. En les autoritzacions de durada mensual, trimestral,
semestral o anual, referents a epígrafs en que la tarifa bàsica estigui establerta en euros per dia, es
consideraran per al càlcul de la quota 30, 90, 180 o 360 dies respectivament.
En el cas de produir-se la suspensió temporal dels aprofitaments amb motiu de la realització d’obres
municipals a la via pública, les quotes a pagar en cada exercici, es prorratejaran pels mesos que duri
la suspensió.
EPÍGRAFS
A) Ocupació del domini públic amb quioscos
Independentment de la quantitat que pugui acordar l'Ajuntament com ara el tipus de licitació per a
participar en una possible subhasta o la taxa per l'obertura del quiosc com establiment que pogués
estar fixada, es liquidarà el concepte d'ocupació de la via pública segons la següent tarifa:
TB=
S=
CS=
T=
FC=

36,00 €/m2 anual
la que s’ocupi en termes de metres quadrats.
1
1 any
1
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B) Ocupació del domini públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, mercaderies i expositors
comercials i altres anàlegs. Períodes anuals.
TB= 30,00 €/m2 anual
S= la que s’ocupi en termes de metres quadrats.
FC=
1
CS= coeficient de situació, segons la localització en que s’ubica l’aprofitament de l’ocupació, en funció
de la categoria de la via:

Tipus de via
1a categoria (Passeig-zona
marítimo-terrestre)
2a categoria (resta del municipi de
Mont-roig del Camp)
T=

Coeficient de situació
1
0,5

1 any

S’aplicarà una taxa mínima de 90€ en totes les categories.
La tarifa per l’ocupació del sòl de la via pública s’aplicarà per períodes anuals, tenint en compte els
anys naturals, sense ser possible fraccionament per períodes inferiors.
C) Ocupació del domini públic amb casetes on es desenvolupen activitats econòmiques, mercaderies
i expositors comercials. Períodes inferiors a 1 mes .
Les ocupacions per períodes inferiors a les anuals, es calcularan amb aquesta fórmula únicament
quan les ocupacions es realitzin en períodes inferiors a 1 mes.
TB= 1,00 €/m2 diari
S= la que s’ocupi en termes de metres quadrats.
CS= 1
FC=1
T= dies ocupats
S’aplicarà una taxa mínima de 90€ en totes les ocupacions incloses en aquest apartat.

D) Ocupacions de terrenys durant les fires en general
E.1. Parades de venda de productes a les fires i festes:
TB= 1,00 euros setmanals/m2
S= el que s’ocupi i ,a efectes de càlcul, s’aplicarà un mínim de 15 metres quadrats.
T= nombre de setmanes
FC= 2
CS=1
E.2. Atraccions, espectacles, casetes de fira i similars.
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TB= 1,00 euros setmanals/m2
S= el que s’ocupi i, a efectes de càlcul, s’aplicarà un mínim de 20 i un màxim 250 metres quadrats.
T= nombre de setmanes
FC= 1,5
CS=1
E) Mercats actuals
Taxa per adjudicació i/o renovació
Descripció
Venedors mercat casc antic poble, per any
Venedors mercat d’estiu, Passeig Marítim
Venedors mercat Miami Platja, per any

IMPORT €
382,90 €
490,55 €
490,55 €

Taxa per transmissió
Descripció
IMPORT €
Traspàs, canvi de titularitat de qualsevol parada del
134,00 €
municipi.
La taxa, és anual, tenint en compte els anys naturals, sense ser possible fraccionament per períodes
inferiors.
Les parades del mercat són de les mides establertes a l’ordenança específica de mercats ambulants.
Les taxes indicades són per unitat de parada.
Per instal·lar-se hauran d’aportat tota la documentació establerta a l’ordenança específica de mercats
ambulants.
Les parades només les podran utilitzar els titulars de les acreditacions; en el cas, que algun d’ells
cedeixi la parada a un altre venedor, perdrà la titularitat de la plaça del mercat i en el següent exercici
d’haver-se efectuat l’informe per part del servei de vigilància, no tindrà accés a cap plaça.
F) Ocupació del domini públic amb mercaderies, material i maquinària de construcció, contenidors i
sacs de runes d’obres i enderrocs, tanques, puntals, anelles, bastides i altres instal·lacions anàlogues
TB= 0,10 €/dia/metres quadrats.
S= la que s’ocupi i,a efectes de càlcul, s’aplicarà un mínim de 10 metres quadrats.
T= nombre de dies, amb un mínim de 15 dies.
FC= s’aplicarà igual a 1 fins a ocupacions de 15 metres quadrats; i 0,7 a partir d’ocupacions de 15
metres quadrats.
CS= 1
G) Utilització del sòl, subsòl o vol
Per part d’empreses explotadores de serveis de subministrament que afectin a la generalitat o una
part important del veïnat.
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La tarifa serà la regulada en el RDL 2/2004, 5 de març, TRLRHL.
Actualment és fixada en l’art 24.1 P3 en un 1,5 % dels ingressos bruts.
H) Ocupacions de circs
TB= 0,10 euros /m2/dia
S= la que s’ocupi en termes de metres quadrats, amb un màxim de 1000 metres quadrats.
T= nombres de dies.
FC=2,5
CS= 1
Independentment de la tarifa continguda a l’apartat anterior, s’estableix l’obligatorietat de dipositar en
concepte de garantia per la correcta reposició de la via pública, voreres i terrenys, i per la correcte
instal·lació i recollida de la publicitat instal·lada, les següents quantitats.
Fiança correcte instal·lació i recollida de la publicitat
Fiança reposició de la via pública

300,00 €
1.000,00 €

I) Permís especial d’ocupació provisional i justificada que comporti el tancament de la circulació.
TB= 0,10 euros/m2/dia
S= la que s’ocupi i,a efectes de càlcul, s’aplicarà un mínim de 20 metres quadrats.
FC= 5
CS=1
T= nombre de dies.
Article 4t. Normes de Gestió
1. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes anteriors es liquidaran per cada aprofitament o
utilització sol·licitada o realitzada.
2. Els aprofitaments o utilitzacions que es produeixin hauran de ser autoritzats prèvia sol·licitud de
l'interessat. Si es produeix sense la preceptiva autorització, l'Ajuntament podrà exigir la taxa
corresponent, en el moment de detectar l’ocupació; i si l'aprofitament fos legalitzable, mitjançant la
tramitació adequada, autoritzar l’ocupació; o restituir l'aprofitament públic, sense perjudici de les
indemnitzacions i sancions que procedeixin.
3. L’encarregat municipal, quan detecti que s’està ocupant sòl públic en alguna de les modalitats
previstes en l’art. 3.B sense haver sol·licitat la corresponent llicència municipal i no correspondre
aquesta ocupació a un contribuent d’aquells considerats com "contribuents d’aprofitaments
continuats”, procedirà d’immediat a practicar-li una liquidació provisional, de la que donarà compte
a la intervenció municipal d’aquest Ajuntament.
El fet d’haver-se practicat liquidació no evitarà en el seu cas, que al titular de l’establiment se li
apliquin les sancions previstes en la Llei General Tributària i altres disposicions legals vigents al
respecte.
4. Pels serveis aplicats als apartats A, B i C de les tarifes regiran les següents regles:
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a) Tots els aprofitaments especials de la via pública s'entendran atorgats amb la condició que
l'Ajuntament, per mitjà de les seves autoritats competents, els podran revocar o modificar en
qualsevol moment, sempre que es consideri convenient per als interessos municipals o que es
produeixi alguna reclamació justificada sense que els concessionaris tinguin dret a cap
indemnització.
b) En el cas dels aprofitaments continuats es declara l'obligació per part dels interessats, a donar part
de l'alta i la baixa del mateix, que serà comprovada pel servei d'inspecció.
c) S'estableix específicament com a medi de comprovació del fet imposable d'aquesta ordenança la
revisió pel personal d'aquest Ajuntament de la superfície ocupada de la via pública, revisió que
s'efectuarà periòdicament, tant en els casos que dita ocupació hagués estat sol·licitada i concedida
com en els que l'ocupació s'hagués realitzat o s'estigués realitzant sense la prèvia autorització
municipal.
Les autoritzacions o llicències s'atorgaran llevat dret de propietat horitzontal o normes comunals.
En cap cas, podrà sotsarrendar l’autorització o concessió a persona diferent del titular.
d) El titular de la concessió d'ocupació serà responsable de mantenir en tot moment l'estat de neteja i
higiene sanitària de la superfície autoritzada. En cas d'incompliment, podrà ser sancionat prèvia
inspecció municipal amb una multa de fins a 400 €.
5. Pels serveis aplicats a l’apartat J de les tarifes regiran les següents regles:
a) El nombre total d’instal·lacions de circs i similars que s’autoritzaran en la població serà d’un per
trimestre, tenint en compte que entre una autorització i la següent han de transcorre un termini
aproximat de 3 mesos i sempre segons criteri municipal.
b) Pel caràcter itinerant del circ, caldrà que la taxa d’ocupació de la via pública sigui abonada abans
l’ocupació de la via pública i en tot cas abans de la posada en funcionament de la instal·lació.
Article 5è. Obligacions de pagament
1. L'obligació de pagar les taxes que es regulen en aquesta ordenança regirà pel sistema
d’autoliquidació i naixerà en el moment de la sol·licitud i en el cas de no ser possible amb
l’atorgament neix amb l’atorgament de la corresponent llicència o autorització.
2. Sense perjudici d'allò que es preveu en el punt anterior, s’estableix l’obligació de pagament previ de
l’import de la taxa prevista en aquesta Ordenança per als sol·licitants de llocs dedicats a l’activitat
de pintor-retratista i per als circs, com a requisit necessari per a la tramitació de la corresponent
sol·licitud.
3. L’obligació de pagament de les taxes per entrades de vehicles, guals i prohibicions d’aparcament
es meritarà el primer dia de cada any natural o en el moment d’autoritzar-se el disc o placa
d’estacionament prohibit.
Article 6è. Exempcions i bonificacions.
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1. L’Estat i la Comunitat Autònoma no estaran obligats al pagament de la taxa quan sol·licitin llicència
per a gaudir dels aprofitaments especials necessaris pels serveis públics de comunicacions que
explotin directament i per altres aplicacions que siguin d’interès per la seguretat ciutadana a la
defensa nacional.
2. Quan es realitzin obres municipals que dificultin l'ocupació i aquestes obres es financin en part
amb contribucions especials, les ocupacions comercials dels apartats A, i B, seran objecte d'una
reducció que es determinarà al propi expedient de contribucions especials i que anirà en funció del
percentatge d’aportació dels particulars a l’esmentat expedient.
3. Quan l'ocupació es realitzi amb motiu de la realització d'alguna activitat cultural, esportiva, escolar,
etc., que pugui ser considerada per l'Ajuntament d'interès municipal, es faculta a la Comissió de
Govern per a què, adopti l'acord d'exempció o bonificació que n'estimi més apropiat per a cada cas.
Article 7è. Forma de pagament
El pagament de les taxes contemplades en la present ordenança s’efectuarà en la forma
d’autoliquidació o bé en el termini indicat en la corresponent liquidació d’ingrés directe.
En el supòsit que s’atorgui l’autorització sense el pagament previ de la taxa, es practicarà liquidació
per ingrés directe presentant en els serveis adients municipals tots els documents pel càlcul de les
mateixes.
No obstant el previst en els apartats anteriors, si un cop verificada l’autoliquidació o liquidació aquesta
resultés incorrecta, es practicarà liquidació complementària.
En els casos d’aprofitaments per entrades de vehicles, guals i prohibicions d’aparcaments ja
autoritzats i prorrogats i una vegada inclosos en el cens o matricules d’aquesta taxa, el pagament es
realitzarà anualment, notificant-se col·lectivament per edicte, prèvia exposició pública del padró.

-7-

