ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11. TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL

Article 1r. Concepte
Fent 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 modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i de conformitat amb
allò que disposa l’article 20.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i en aplicació d’allò que
resulta vigent de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, aquest Ajuntament
estableix taxes per utilitzacions privatives o aprofitaments especials del domini
públic local, pel que fa al sòl, projectura o subsòl, per part dels particulars o
empreses explotadores de serveis públics, que s'ha de regir per aquesta
ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen a allò que disposa l'article 57
de l'esmentat RDL 2/2004.

Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la utilització o aprofitament especial
del domini públic local.

Article 3r. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa regulada per aquesta Ordenança, en
concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les
entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària.

Article 4t. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu
les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 42.1.a i
42.1.b de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i
entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43.1
de la Llei General Tributària.

Article 5è. Quantia
1. Les quantitats de les taxes regulades en aquesta ordenança són les fixades
en la tarifa continguda en l’apartat següent.
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2. Les tarifes de les taxes són les següents:
Tarifa primera: Utilitzacions i aprofitaments de la via pública d’ús comú.
Epígraf

Euros

1. Veladors, terrasses i similars, instal·lats damunt tarimes o no,
protegits per materials rígids, no tancats, per m2 de superfície
al semestre

15,68 €

2. Veladors, terrasses i similars, instal·lats damunt tarimes o no,
protegits per materials rígids, tancats, per m2 de superfície al
semestre

20,90 €

3. Taules de bar amb quatre cadires en tot el nucli urbà, per cada
taula i les seves cadires:
a) Durant la temporada d’estiu: de l’1 de maig al 30 de
setembre, per taula i dia

1,40 €

4. Instal·lacions de veles, lones, tendals que volin sobre la via
pública, per m l. o fracció, al trimestre

1,78 €

5. Exercici d'activitats a la via pública:
a) Venda en parades ambulants o casetes per parada o caseta
i dia

15,68 €

b) Venda en vehicles a motor, per vehicle al dia

15,68 €

c) Aprofitament de la via pública, mitjançant instal·lació
d'altaveus, per altaveu i dia

15,68 €

d) Aprofitament de la via pública, mitjançant altaveus en
vehicles, per vehicle i dia

20,90 €

e) Altres activitats que es puguin autoritzar, d'acord amb les
disposicions vigents, i ocupacions vinculades a un
establiment comercial, per ml i dia

0,75 €

6. Ocupacions de terrenys d'ús públic amb materials o elements
de construcció i anàlegs:
a) Tanques i bastides, amb una quota mínima de 30,00 €:
Per ocupació sobre vorera: 5,23 €/ml o fracció al mes
Per ocupació sobre la calçada: 10,45 €/ml o fracció al
mes
b) Grues de base fixa, per unitat al dia
c) Grues de base mòbil, per unitat al dia

5,23 €
20,90 €

d) Contenidors, per cadascun, al dia

5,23 €

e) Puntals, per cadascun al mes

1,57 €
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f)

Permisos especials d'ocupació provisional i justificada, entre
d’altres l’ocupació temporal per vehicles relacionats amb la
realització d’obres:
41,80 €, ½ dia
62,70 €, 1 dia

Tarifa segona: Utilitzacions i aprofitaments de la via pública d’ús privatiu.
Epígraf

Euros

1. Ocupació de terrenys municipals d'ús públic a amb circs,
teatres, espectacles, atraccions i similars:
a. Circs, teatres i espectacles, al dia

36,58 €

b. Atraccions mitjançant aparells de tracció mecànica i
autos de xoc, grans rodes, cavallets, etc. al dia

20,90 €

c. Atraccions sense aparells de tracció mecànica i
casetes de fira, al dia

7,32 €

d. Tómboles comercials, al dia

20,90 €

2. Instal·lacions de quioscs:
a. Quiosc-bar per m/l o fracció al dia

3,66 €

b. Quiosc de premsa, per m/l o fracció al dia

3,66 €

c. Quiosc de flors, loteries i altres articles, m/l o fracció
al dia

3,66 €

d. Instal·lacions d’expositors sobre la via pública, per ml/
o fracció a l’any

42,85 €

e. Instal·lacions màquines expenedores de begudes,
refrescs i altres, per mes

41,80 €

3. Instal·lacions sobre el sòl, subsòl o projectura de la via
pública o terrenys d'ús públic:
a. Dipòsits:
Fins a 5 m3 de capacitat, al mes
Per cada m3 o fracció de més, al mes

78,38 €
3,66 €

b. Estesa de cables:
Cables aeris per metre lineal al mes

0,26 €

c. Tubs per a la conducció d'àrids, gasos i líquids, per
cada m l. al semestre segons diàmetre:
Fins a 50 mm diàmetre exterior per m/l o
fracció al mes

0,31 €
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De més de 50 mm i fins a 200 mm diàmetre
exterior per m/l o fracció al mes

0,63 €

De més de 200 mm de diàmetre per m/l o
fracció al mes

1,78 €

d. Transformadors elèctrics i generadors, cadascun al
mes

31,35 €

e. Caixes de distribució de conduccions, cadascuna, al
mes

15,68 €

f.

Cambres subterrànies, pous d'accés i ventilació per
m3 o fracció al mes

15,68 €

g. Tapes i boques de descàrrega de productes en la via
pública, cadascuna al mes

3,66 €

h. Fars o focus per a il·luminacions cadascun al mes

3,66 €

i.

Pals de fusta o formigó, cadascun al mes

62,70 €

j.

Torretes d'estructura metàl·lica o d'altre material,
cadascuna al mes

94,05 €

4. Qualsevol altra utilització o aprofitament no comprès en
tarifes anteriors, s'ha de liquidar:
a. Si és sobre el sòl, per m2 o fracció al mes

3,14 €

b. Si és en el subsòl, per m3. o fracció al mes

1,05 €

c. Si és sobre la projectura de la via pública, per m2 o
fracció de superfície projectada sobre el sòl

2,09 €

Tarifa tercera: Utilització privativa o aprofitaments especials del sòl,
subsòl o projectura de la via pública o terrenys d’ús públic
per empreses explotadores de serveis.
L'1,5% dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin
anualment en el terme municipal.
Aquesta taxa estarà sotmesa a allò que disposi la normativa que li sigui
d’aplicació. via pública o terrenys d’ús públic per empreses explotadores de
serveis.
Tarifa quarta: Utilització privativa o aprofitament especial en béns
municipals.
Epígraf

Euros

1. Per utilització de les instal·lacions del col·legi públic o
d’altres:
Pistes esportives durant el dia
Pistes esportives amb servei de llum artificial

21,64 €/dia
6,00 €/hora
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2. Per utilització de sales d'actes o d'altres sales grans:
Usuaris o entitats de fora del municipi o per interès
privat
b. Aules.
Utilització del Saló de Sessions o sala d’actes de
la Casa de Cultura per casaments:
i. Entre setmana.
ii. Caps de setmana i festius.

60,00 €/dia
6,00 €/dia

90,00 €
120,00 €

3. Per col·locar publicitat al pavelló poliesportiu:
Plafons petits (2x1)
Plafons grans (4x2)

300,51 €/any
751,27 €/any

4. Per col·locar publicitat al pavelló poliesportiu, gestionada per
entitats esportives:
Plafons petits (2x1)
Plafons grans (4x2)

100,00 €/any
200,00 €/any

Article 6è. Normes de gestió
1. Les persones interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en
aquesta ordenança han de sol·licitar prèviament la llicència corresponent.
2. Les quantitats exigibles d'acord amb la tarifa s'han de liquidar per cada
aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreductibles pels períodes naturals
de temps assenyalats en els epígrafs respectius.
3. D'acord amb allò que preveu l'article 24.5 del RDL 2/2004, de 5 de març,
quan amb ocasió dels aprofitaments regulats en aquesta ordenança es
produïssin desperfectes en el paviment o instal·lacions de la via pública, els
beneficiaris o els obligats al pagament estaran subjectes al reintegrament
total de les despeses de reconstrucció i reparació dels desperfectes o a
reparar els danys ocasionats, que seran, en tot cas, independents dels drets
liquidats en concepte de taxes.
4. En les sol·licituds dels aprofitaments definits en els epígrafs de la tarifa
primera i 1 de la tarifa segona, el sol·licitant haurà d’efectuar el pagament
previ de l'import del preu, d'acord amb allò que disposa l'article 26.1.a) del
RDL 2/2004, de 5 de març, i es considera com a definitiu en concedir-se la
llicència, sense perjudici de la revisió de la liquidació en funció de la
superfície o dels dies realment ocupats. Si es denega la llicència s'ha de
procedir a la devolució de l'import ingressat.
5. Si no s'ha determinat amb exactitud la duració de l'aprofitament, una vegada
autoritzat es considera prorrogat mentre no es presenti la declaració de
baixa.
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6. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del dia primer del període
natural de temps següent assenyalat a l'epígraf de la tarifa que
correspongui. Sigui quina sigui la causa que s'al·legui en contra, la no
presentació de la baixa determinarà l'obligació de continuar abonant la taxa.
7. Les autoritzacions concedides no han de privar, en cap cas, el trànsit de
vianants ni l'accés als habitatges o locals.
8. El titular de la llicència 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 multa
de fins 157,00 €.
9. En el cas d’ocupació de la via pública amb elements fixos que facilitin
l’accés a garatges, aquesta ocupació no donarà dret a la prohibició
d’aparcament ni a reclamar els serveis de la grua. Aquesta ocupació està
sotmesa a autorització municipal i no eximeix de la responsabilitat en què
pugui incórrer el titular de l’autorització si els elements per accedir a la
vorera ocasionen danys a tercers o als béns i serveis municipals.

Article 7è. Obligació de pagament
1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix:
a) Tractant-se de nous aprofitaments en la via pública, en el moment de
sol·licitar la llicència corresponent.
b) Tractant-se de concessions d'aprofitament ja autoritzades i prorrogades,
el dia primer de cada any natural, pels períodes prorrogats i no liquidats
de l'exercici anterior i any en curs, sense perjudici d'allò que determinen
les Normes de Gestió.
2. El pagament de la taxa s'ha de realitzar:
a) Tractant-se d'autoritzacions de nous aprofitaments o d'aprofitaments
amb duració limitada, per ingrés directe en la Tresoreria Municipal o a on
estableixi l'Ajuntament, però sempre abans de retirar la llicència, llevat
en els casos de les autoritzacions definides en els epígrafs de la tarifa
primera i de la tarifa segona, que s'ha de realitzar mitjançant el dipòsit
previ en sol·licitar la llicència.
b) Tractant-se d'autoritzacions ja concedides i sense duració limitada una
vegada incloses en els censos o matrícules corresponents de cada taxa,
per anys naturals, en la Recaptació Municipal, a partir dels terminis que
estableix la normativa vigent.
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Article 8è. Exempcions i bonificacions
No s’aplicaran més exempcions i bonificacions que les establertes per llei.

Article 9è. Infraccions i sancions
Pel que fa a la qualificació de les infraccions tributàries i també de les sancions
que els corresponguin en cada cas, s’ha d’actuar d’acord amb allò que
disposen els articles 183 i següents de la Llei General Tributària.

Disposició Final
La present ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial
de la Província i s'ha de començar a aplicar a partir del dia 1 de gener del 2009.
Pel que fa a la vigència hi romandrà fins a la seva modificació o derogació
expresses.

Diligència
Per fer constar que la present ordenança, que consta de 9 articles i una
disposició final, va ser aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament en sessió
de data 25 d'octubre de 1989, i modificada per última vegada mitjançant acord
Plenari celebrat el 2 d’octubre de 2014. Aquesta modificació s’ha publicat al
BOP de Tarragona núm. 283, de data 11 de desembre de 2014.

Riudoms, 30 de desembre de 2014
Vist i plau
L'alcalde,

La secretària interventora,

Josep Maria Cruset Domènech

Marta Cuesta García

7

