ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7
REGULADORA DE LES TAXES PER UTILITZACIO PRIVATIVA
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL.

O

Article 1 - Fonament Legal
La present Ordenança Fiscal s’estableix a l’empara de les disposicions de l´article 106
en relació al 4,1,b) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local i els articles 6.1 i 8.1,b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; 15 al 27 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 05 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals
Article 2 - Fet imposable
Constitueix el fet imposable de les taxes la utilització privativa o l’aprofitament especial
del domini públic local i, en particular:
1. Ocupació del sòl, subsòl i volada dels terrenys d’us públic municipal.
2. Utilitzacions privatives o aprofitaments especials de béns de domini pùblic local.
3. Utilització de locals.
Article 3 - Supòsits de no subjecció i exempcions
L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no restaran obligats al
pagament de taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
pels aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que explotin
directament i per tots els que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la
defensa nacional.
Article 4 - Subjectes passius
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 35.4 de la Llei General
Tributària, que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en
benefici particular, de conformitat amb algun dels supòsits previstos amb l’article
anterior.
Article 5 – Meritació
Les taxes es meritaran segons la naturalesa del seu fet imposable, i en concret, quan
s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial. En cas de règim d’autoliquidació, la
meritació es produirà en el moment en que es presenti la sol·licitud que iniciï l'actuació
o l'expedient, el qual no es realitzarà sense que s'hagi fet efectiu el pagament
corresponent.
1. Quan la naturalesa material de la taxa comporti la meritació periòdica de la mateixa,
aquesta tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any
natural, llevat del cas d’inici o cessament en la utilització especial, que el període
impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància amb el consegüent prorrateig de la
quota, en els termes que s’estableixin. Es considera taxa de meritació periòdica la
d’entrada de vehicles, reserves d’espai, parades de vehicles i càrrega i descarrega de
mercaderies de qualsevol classe.
2. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el dret a la utilització o
aprofitament no es desenvolupi, procedirà la devolució de l’import corresponent.

3. Quan es gaudeixi, utilitzi o s’aprofiti el domini públic en benefici particular, sense
llicència, concessió o autorització, s’entendrà complert el fet imposable i naixerà
l’obligació de satisfer la taxa des del moment del seu inici, sens perjudici de les
sancions que procedeixin
Article 6 - Protecció del domini públic
1. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial comportin la destrucció o
deteriorament del domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la
taxa establerta, vindrà obligat al reintegrament del cost total de la reconstrucció o
reparació i al dipòsit previ del seu import.
2. Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en una quantitat
igual al valor dels béns destruïts o a l’import del deteriorament sofert.
3. Correspondrà als Serveis Tècnics municipals la valoració dels danys produïts i es
notificarà als interessats de forma individualitzada seguint el procediment
sancionador general.
Article 7 – Règim d’autoliquidació
Amb caràcter general, s’exigiran les taxes per la utilització del domini públic o
aprofitament especial en règim d’autoliquidació.
Article 8 - Normes de gestió
L’Ajuntament pot exigir als usuaris els antecedents necessaris per a conèixer el grau
real d’utilització del domini públic o de l’aprofitament i pot, així mateix, fer les
comprovacions oportunes.
Serà condició indispensable per a poder gaudir de qualsevol dels aprofitaments
especials i/o utilitzacions privatives del domini públic municipal, que el subjecte passiu
no tingui deutes pendents de pagament amb la Hisenda municipal, llevat que aquests
trobant-se pendents de pagament tinguin concedit, a la vegada, ajornament o
fraccionament.
Article 9 - Quotes tributàries
1. La quota de les taxes previstes per a la utilització privativa o l’aprofitament especial
del domini públic municipal es fixarà prenent com a referència el valor que tindria
en el mercat la utilitat derivada de l’esmentada utilització o aprofitament si els béns
afectats no fossin de domini públic.
2. Les quotes aplicables a cadascun dels supòsits continguts a l’article 2 d’aquesta
Ordenança seran les que consten al annexes següents.
Aprovació i vigència
Aquesta Ordenança aprovada per el Ple en sessió celebrada el 29 de desembre de 2008,
deroga i substitueix l’anterior vigent fins el 31/12/2008; tindrà efectes des del dia 01 de
gener de 2009 i continuarà vigent entretant no se n’acordi la modificació o derogació.
En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.
Edictes d´exposició púbica:
Tipus d’edicte
Exposició aprovació inicial
Exposició aprovació definitiva

Nº. de B.O.P.
213
250

Data del B.O.P.
05/11/2008
31/12/2008

ANNEX 1

a)

TAXA PER L´OCUPACIÓ DEL SÒL, SUBSÒL I VOLADA DELS TERRENYS D´ÚS
MUNICIPAL.

Tipologia
Canonades…………………………………

b) Cables…………………………………
c) Dipòsits………………………………
d) Transformadors o altres ocupacions…..

Tarifa
9,11 €/ml
9,11 €/ml
273,77€/m3
273,77€/m3

El pagament es farà pel sistema de padró anual de publicació periòdica i les quotes també tindran caràcter
anual i es prorratejaran per semestres naturals en els supòsits d´alta

ANNEX 2

TAXA PER UTILITZACONS PRIVATIVES O APROFITAMENTS ESPECIALS DE BÉNS
DE DOMINI PÚBLIC LOCAL.

El valor final és el resultat de multiplicar el valor del mòdul pel coeficient d´increment i arrodonit al 2on.decimial de
la manera següent:
Si el tercer decimal està entre 1 i 4,99 no alera al 2on.decimal
Si el tercer decimal està entre 5 i 9,99 altera en una unitat al 2on.decimal

Tipologia
a)
b)
c)
d)
e)

Llocs de venda en el mercat setmanal…………………………...........
Llocs de venda a la fira mercat del diumenge....................................
Llocs de venda a les fires temàtiques i altres .....……………...........
Mòdul “entrada de vehicles a través de voreres”………………..........
Mòdul “resta de supòsits de l´annex”:

Grup I





1,00 €/ml/dia
4,00 €/ml/dia
7,21 €/ml/dia
0,24 €/ml/dia
0,24 €/m2/dia

1

1
(Grup)

Valor mòdul

Coef.inc.

Valor final

1

0,24 € /m2 /dia

Coef.inc.

Valor final

1,25

0,30 € /m2 /dia

1,50

0,36 € /m2 /dia

1,50

0,36 € /m2 /dia

Coef.inc.

Valor final

0,50
0,60

0,12 € /m2 /dia
0,14 € /m2 /dia

Coef.inc.

Valor final

Valor mòdul

Ocupació via pública mitjançant mercaderies exposades per la seva
venda.................................................................………….................... 0,24 €/m2/dia
Ocupació via pública mitjançant runes, material de construcció o
0,24 €/m2/dia
anàlegs............................................................…………....................
Ocupació via pública mitjançant tanques, bastides, puntals o altres
anàlegs de protecció de vials o terrenys colindants……...................... 0,24 €/m2/dia

Grup III


Coef.inc.

Ocupació via pública amb petites construccions o instal.lacions de
caràcter fix per a l´exercici d´activitats comercials o
industrials……………………………………………………….......... 0,24 €/m2/dia

Grup II


Valor mòdul

Valor mòdul

Ocupació via pública mitjançant vetlladors, taules, cadires i altres
elements annexes a establiments, amb finalitat lucrativa:
 per cada mes........................................................................... 0,24 €/m2/dia
 per cada setmana o fracció...................................................... 0,24 €/m2/dia
Aquestes ocupacions quan no superin els 25 cm.de fons a 1
mt.d´amplària i es realitzin en voreres d´un metre o més d´ample,
estaran exemptes

Grup IV

Valor mòdul

Valor final
1,00 €/ml/dia
4,00 €/ml/dia
7,21 €/ml/dia
0,24 €/ml/dia
0,24 €/m2/dia



Activitats recreatives no incloses en apartats anteriors. Casetes de tir,
llocs de venda de joguines, xurreries, cavallets, tómboles, bars, autos
de xoc i qualsevol altra atració similar pròpia dels recintes de fires
Ocupació durant la Festa Major
a) Fins a 20 m2……………..........………..
b) De 21 m2 a 30 m2....…………….
c) De 31 m2 a 50 m2....………….……
d) De 51 m2 a 100 m2...……….…….
e) De 101 m2 a 200 m2
f) Més de 200 m2
- Caravanes
- Suministre elèctric (segons potencia contractada)
Altres ocupacions puntuals: preu per dia equivalents als preus
anteriors dividits per 3.

-

Serà precís dipositar l´import de la taxa abans de procedir a les instal.lacions de les quals derivin els
aprofitaments

3,95 €/m2
3,09 €/m2
2,71 €/m2
2,14 €/m2
1,73 €/m2
1,41 €/m2
63,17 €/unitat
7,20 €/Kw



Aprofitament especial de la via pública consistent en gaudir d´una
prohibició absoluta d´aparcament a instància del particular
a) Permanents…..…………………………………..................
b) Determinades hores del dia amb un mínim de 12 hores
mensuals………………………………..…............................
c) Import de la placa……………………..………......................

Valor mòdul

Coef.inc.

0,24 €/m2/dia

0,08

Valor final
0,02 €/m2/dia

0,24 €/m2/dia
0,05
0,01 €/m2/dia
...................... ................. ..............11,43 €

La quota es prorratejarà per trimestres naturals en la liquidació que correspongui a l´alta en el padró, i en
tot cas, s´haurà d´afegir l´import de placa
Coef.inc.

Valor final

1,50

0,36 € /m2 /dia

Valor mòdul
Grup VI
Ocupacions temporals amb horari limitat sota autorització
específica…………............................................................................... 0,24 €/m2/dia

Coef.inc.

Valor final

0,50

0,12 € /m2 /dia

Valor mòdul

Coef.inc.

Valor final

Qualsevol altra utilització privativa o aprofitament especial de béns o
instal·lacions d´ús públic municipal que no estigui subjecta d´una
manera
específica
mitjançant
la
relació
que
s´estableix…………………………………...................................…... 0,24 €/m2/dia
Valor mòdul
Grup VIII

1
Coef.inc.

0,24 €/m2/dia
Valor final

Caixers automàtics d’entitats d’estalvi i bancàries que donin a la via
pública…………………………………...................................…...

..............

372,00 €

Grup V




Instal.lació de riells, pals, cables, cadiretes, caixes de suport, de
distribució o de registre, bàscules, aparells per a la venda automàtica i
altres anàlegs que s´estableixen sobre la via pública o ocupin el seu
vol……………….......................……................................................... 0,24 €/m2/dia

Grup VII




Valor mòdul

ANNEX 3

TAXA PER UTILITZACIONS DE LOCALS:

.................

CASINO:
Per una celebració……………………………………………………………………………………………..

-

-

Tarifes
32,72
19,26
60,46

Per a una reunió…………………….……………………………………………………………...
Per una festa-ball….……………………………………………………………………………….
Fiança única per a tot tipus d´utilitzacions del local per cobrir els desperfectes ocasionats, en els mobles o
en els materials que pugui haver-hi dintre i que serà retornada a petició del promotor de l´acte una vegada
comprovada l´absència de danys……………………………………………
150,00 €
Tarifa especial, per entitats locals sense ànim de lucre o en conveni amb l’Ajuntament
(*)

PAVELLO ESPORTIU MUNICIPAL:
Entrenament esportiu
b) Sense
llum
i
per
cada
hora
o
fracció……………………………………………………………....................…….
c) Amb llum i per cada hora o fracció…………………………………………………….................…...…………...
Competició esportiva
a) Sense llum i per cada partit……….…………………………………………………………....................……….
b) Amb llum i per cada partit………….……………………………………………….................….………...……...
c) Suplement de neteja: Segons activitat i pressupost
Festival, exhibició esportiva o altres usos autoritzats.
a) Sense
taquilla
i
per
cada
sessió
(fins
a
3
hores)…………………………………………................……………….
b) Amb taquilla i per cada sessió (fins a 3 hores)………………………………………...................………………...
c) Suplement de neteja: Segons activitat i pressupost
Tarifa especial, per entitats locals sense ànim de lucre o en conveni amb l’Ajuntament

Tarifes

CAMP MUNICIPAL D´ESPORTS:
Entrenament esportiu
a) Sense
llum
i
per
cada
hora
o
fracció…………………………………………………………………................….
b) Amb llum i per cada hora o fracció……………………………………………................………………………...
Competició esportiva
a) Sense llum i per cada partit……….……………………………………....................…………………………….
b) Amb llum i per cada partit………….………………………….................………………………………………...
Tarifa especial, per entitats locals sense ànim de lucre o en conveni amb l’Ajuntament

Tarifes

(*) Bonificació del 100%, S’enten per entitats locals aquelles que tenen la seva raó social al
municpi de Caldes de Malavella i estan registrades al Registre d’entitats d’interès municipal de
Caldes de Malavella

21,12
28,63

32,75
36,77

94,04
198,73

(*)

12,26
20,50

28,63
45,01
(*)

