AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13

Reguladora de:

GENERAL DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
L’APROFITAMENT ESPECIAL DE DOMINI PÚBLIC LOCAL

Article 1r.- Fonament i Naturalesa
Segons el que preveuen els articles 58 i 20.3 de la Llei 39/88 de 28 de desembre
reguladora de les Hisendes Locals, en la seva redacció actual, després de l’entrada en
vigor de la Llei 25/1998 de 13 de Juliol, de modificació del Règim Local de les Taxes
Estatals i Locals de reordenació de les prestacions patrimonials de caràcter públic. De
conformitat amb el que disposen als articles 15 a 19 de la Llei 39/88. Aquest
Ajuntament estableix la taxa per utilització privativa o l’aprofitament especial del
domini públic local.

Article 2n.- Fet Imposable
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa per utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local, per qualsevol dels fets establerts a l’apartat 3 de
l’article 20 de la Llei 39/88, i que estan recollits en les seves tarifes establertes en
aquesta ordenança fiscal.
2.- Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial
constituït en el sol, subsòl o vol del domini públic local a favor d’empreses
explotadores, incloses les distribuïdores i comercialitzadores dels esmentats serveis, pels
serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o una
part important del veïnat.
3.- L’exacció d’aquestes taxes es compatible amb d’altres taxes que estiguin establertes
o es puguin establir per la prestació de serveis o la realització d’activitats de
competència local.

Article 3r.- Subjecte Passiu
1.- En general, són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les
persones físiques i jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 33 de la
Llei General Tributària, a favor dels quals s’atorguin les llicències per tal de gaudir de
l’aprofitament especial, o els quals es beneficiïn del mateix, sense haver sol·licitat la
llicència.
2.- En particular, son subjectes passius les empreses explotadores, incloses les
distribuïdores i les comercialitzadores dels serveis esmentats en l’anterior article,
independentment del seu caràcter públic o privat.

AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA
Article 4t. Responsables
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu totes les
persones que siguin causants o col·laborin en la realització d’una infracció tributària.
2.- Els copartíceps o cotitulars de les Entitats Jurídiques o Econòmiques a que es
refereix l’article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en
proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries
d’aquestes Entitats.
3.- Els administradors de persones jurídiques que no realitzin actes de la seva
inconveniència pel compliment de les obligacions tributàries d’aquelles, respondran
subsidiàriament dels deutes següents:
a) quan s’hagi comès una fracció Tributària Simple, de l’import de la sanció.
b) quan s’hagi comès una infracció Tributària Greu, de la totalitat del deute exigible.
c) En els supòsits de finalització d’activitats de la societat, de l’import de les
obligacions tributàries pendents a la data de finalització.
4.- La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termini i segons el procediment previst a
la Llei General Tributària.

Article 5è.- Beneficis Fiscals
1.- L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligades al
pagament de la taxa quan sol·licitin la llicència per tal de gaudir dels aprofitaments
especials, necessaris pels serveis públics de comunicacions que explotin directament
i per altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa
nacional.
2.- No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per la determinació de la quota.
Article 6è.- Quota Tributària i bonificacions
Les tarifes de les taxes seran les següents:
a) Parades, barraques, casetes, espectacles, indústries de carrer i ambulants, i
atraccions situades en terrenys d'ús públic.
QUOTA
2017
1. Per venda: llocs, parades i semblants
Mínim, per dia (fins 5 ml.)
Per cada ml d'excés de 5 ml, per dia
Parades fira(ml)

4,45€ ml
0,55€ ml
5€ ml
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2. Espectacles i Atraccions
Espectacles i atraccions, de 0 a 5 m2, per dia
Per cada m2, d'excés de 5 m2, per dia
3. Atraccions Especials

8,00€
0,55€

Ocupació per muntatges no previstos, mínim
Si sobrepassa els 3 m d'alçada, 25% més d'increment

304,95€

b) Rodatge cinematogràfic i/o rodatges de caire comercial:
QUOTA 2017
Rodatge cinematogràfic i/o rodatges de caire comercial

100,00€/dia

c) Per obres i instal·lacions:
1.
QUOTA 2016
1. Per grues, carregadors i semblants, per m2 i dia

0,70€

2. Per contenidors i semblants, per m2 i dia

0,95€

3. Per runes, terres o material, per m2 i dia, els primer
15 dies

2,75€

* A partir dels primers 15 dies de durada, l’apartat 3 es
reduirà la quota d’ocupació per m2 i dia
(Aquestes modificacions tindran caràcter retroactiu al
15/6/2016 com a data de compliment d’un any de
legislatura.)

1€

- L'ocupació per obres i instal·lacions en el Barri Vell, ubicades als carrers
Església, del Cingle, Major, de la Plaça, Fortí i a la plaça del Cingle (integrats
en el plànol que s'adjunta) tindran una bonificació del 50% en la quota a pagar.
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2.

Per ús privatiu o preferent de vials i places públiques mitjançant el pintat d’una ratlla
groga als accessos a la seva propietat, mínim de 3 ml, generarà una taxa anual per als
beneficiats o peticionaris de 6€/ml. o fracció.
Aquest apartat anterior s’aplicarà a partir de 1/01/2017, a efectes que, les persones
interessades puguin demanar continuar amb les línies grogues fins ara pintades, o bé,
en cas contrari l’Ajuntament les anul·larà totes.
Aquesta mesura s’aplicarà a 1/1/2017 i a partir d’aquesta data, l’ interessat correrà
amb les despeses de pintar i d’esborrar les línies que hagi sol·licitat.

d) Per entrada de vehicles:
QUOTA 2016
1. Entrada vehicles amb rebaix o no de vorera
a) Habitatges unifamiliars (2 vehicles) per ml. o fracció,
mínim 3 ml.
b) Habitatges plurifamiliars i garatges de pupil·latge,
aparcaments col·lectius i altres edificis amb entrada de
vehicles, amb més de 2 vehicles de capacitat: per cada plaça
(mínim 3 ml.)

6.00

0,95
3.00

2. Entrada vehicles amb rebaix o no de vorera, amb placa de
gual (Prohibit estacionar)
a) Habitatges unifamiliars (2 vehicles ) per ml. o fracció,
mínim 3ml.
b) Habitatges plurifamiliars i garatges de pupil·latge,
aparcaments col·lectius i altres edificis amb entrada de
vehicles, amb més de 2 vehicles o places de capacitat: per
cada plaça (mínim 3 ml.)
3. Reserva d’estacionament privatiu a la via pública
Per cada ml. o fracció

12.00

6,00

18.00
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e) Obertura de rases:
QUOTA 2016
- Amb reposició de paviments-asfalt, per cada ml
- Amb reposició de paviments - vorera amb panot, per cada ml
- Amb reposició de paviments - vorera de formigó, per cada ml
- Amb reposició de paviments - vorera de basalt, per cada m2 i
amb un mínim de 0,50 m2
- Sense reposició de paviments, per cada ml

36,50 €
62,25 €
41,20 €
100,00 €
22,10 €

Nota: La reposició de paviment s'haurà d'efectuar amb el mateix material que
l'original (basalt, etc).
f) Per aprofitament de vol, sòl i subsòl
1) Per empreses explotadores, incloses les distribuïdores i les comercialitzadores,
de serveis de subministrament que resultin d’interès general o afectin a la
generalitat o a una part important del veïnatge, la taxa consisteix en tot cas i
sense cap excepció, en l’1,5% dels ingressos bruts procedents de la facturació
que obtinguin anualment al terme Municipal els subjectes passius d’aquesta taxa.
NOTA: Aquesta taxa és compatible amb altres que estiguin establertes, al Municipi, per la
prestació de serveis o la realització d’activitats de competència local, de les quals aquestes
empreses hagin de ser subjectes passius, d’acord amb el que es regula a l’article 23 del RD
2/2004 – Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

2) Les quotes que per aquesta taxa corresponguin a Telefònica Española, SA es
consideren englobades en la compensació en metàl·lic de periodicitat anual a què
es refereix l’apartat 1 de l’article 4rt. de la Llei 15/1987 de 30 de juliol.

g) Obertura de rases
- Amb reposició de paviments-asfalt, per cada ml
- Amb reposició de paviments - vorera amb panot, per cada ml
- Amb reposició de paviments - vorera de formigó, per cada ml
- Sense reposició de paviments, per cada ml

35,45 €
60,45 €
40,00 €
21,45 €

Article 7è.- Meritament
1.- La taxa es devengarà quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial, moment
que, a aquests efectes, s’entén que coincideixi amb el de la concessió de la llicència, si
aquesta mateixa va ser sol·licitada.
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2.- Sens perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa
quan es presenti la sol·licitud d’autorització per tal de gaudir especialment el domini
públic local en benefici particular.
3.- Quan s’hagi produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar llicència, el
meritament de la taxa té lloc en el moment d’inici de l’esmentat aprofitament.

Article 8è.- Període Impositiu
1.- En els casos que la utilització privativa o l’aprofitament especial, hagi de durar
menys, el període coincidirà amb el termini determinat per la llicència Municipal.
2.- Quan la utilització privativa o aprofitament especial s’extenuï a varis exercicis, el
merament de la taxa s’esdevindrà l’1 de gener de cada any i el període impositiu
comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o finalització en la utilització
privativa o aprofitament especial, en que s’aplicarà el que es preveu en els apartats
següents.
3.- Quan s’iniciï l’ocupació en el primer semestre, s’abonarà en concepte de taxa
corresponent a aquest exercici la quota íntegra. Si l’inici de l’ocupació s’esdevé en el
2n. semestre de l’exercici es liquidarà la mirat de la quota anual.
4.- Si finalitza l’ocupació durant el primer semestre de l’exercici procedirà la devolució
parcial de la quota (la meitat). Si la finalització s’esdevé en el segon semestre, no
procedirà la devolució de cap quantitat.
5.- Quan no s’autoritzés la utilització privativa o aprofitament especial, o no resultés
possible per causes no imputables al subjecte passiu, procedirà la devolució de l’import
satisfet.

Article 9è.- Règim de Declaració d’Ingrés
1.- La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2.- Quan s’hagin subscrit convenis amb representants dels interessats, les declaracions
d’inici de l’aprofitament especial, o de les variacions dels elements tributaris, així com
l’ingrés de la taxa es realitzaran segons lo convingut.
3.- En supòsits diferents del previst a l’apartat 2, les quantitats exigibles segons les
tarifes es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pels
períodes de temps assenyalats en els respectius epígrafs.
4.- En els supòsits de concessions de nous aprofitaments, l’obligació de pagament neix
en el moment de sol·licitar la corresponent llicència. A aquests efectes, junt amb la
sol·licitud d’autorització per tal de gaudir de l’aprofitament especial, es presentarà
degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.
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Alternativament, poden presentar-se al Servei Municipal de Tresoreria els elements de
declaració amb l’objecte de que el funcionari municipal competent presti l’assistència
necessària per tal de determinar el deute. En aquest supòsit s’expedirà un abonaré a
l’interessat, amb l’objecte de que pugui satisfer la quota en aquell moment, o en el
termini de 10 dies, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré.

Article 10è.- Notificació de les taxes
1.- La notificació del deute tributari en supòsits d’aprofitaments singulars es realitzarà a
l’interessat, en el moment en que es presenti l’autoliquidació, amb caràcter previ a la
prestació del servei.
No obstant lo previst en l’apartat anterior, si un cop verificada l’autoliquidació resultés
incorrecta, es practicarà la liquidació complementària.
2.- En els supòsits de taxes per aprofitaments especials continuats que tenen caràcter
periòdic, es notificarà personalment al sol·licitant l’alta en el registre de contribuents.
La taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició
pública del padró en el tauló d’anuncis de l’Ajuntament, per el període que es publicarà
en el Butlletí Oficial de la Província.
3.- A l’empara del que es preveu en la Disposició Transitòria 2ona. de la Llei 25/1998,
les taxes de caràcter periòdic regulades en aquesta Ordenança que són conseqüència de
la transformació dels anteriors preus públics no estan subjectes al requisit de notificació
individual, sempre que el subjecte passiu de la taxa coincideixi amb l’obligat al
pagament del preu públic que substitueixi.

Article 11è.- Infraccions i Sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran segons el que es disposa en la
Llei General Tributària, la seva normativa de desenvolupament i en la Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recusació aprovada per l’Ajuntament.

DISPOSICIÓ FINAL:
Aquesta reglamentació entrarà en vigor, l’endemà de la seva publicació íntegra al BOP i
continuarà vigent mentre no s’aprovi la seva modificació o derogació.

DILIGÈNCIA:
La present ordenança es va aprovar pel Ple en sessió celebrada el dia 27/10/2015, i les
modificacions de el Ple 6/8/2016, 30/09/2016, i 03/02/2017 respectivament.
Començaran à a regir el dia 1 de gener de 2017 excepte les modificacions introduïdes
que seran vigents des de la data d’aprovació definitiva de cadascuna i continuaran

AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA
vigents mentre no s’acordi una nova modificació o derogació. En cas de modificació
parcial, els articles no modificats restaran vigents.

Diligència de transcripció
Aquesta ordenança es transcriu íntegrament en data 1 de gener de 2017 i les
modificacions dintre l’anualitat, s’integren durant l’exercici, en el moment que són
definitivament aprovades.

Vist i plau,
L’alcalde,

Certifico:
La secretària,

