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3.10 TAXA PER UTILITZACIÓ O APROFITAMENT DEL DOMINI MUNICIPAL 

 
 
Article 1r. Concepte 
1. De conformitat amb el que determina l'article 58 en relació amb l'article 20 i següents, ambdós de 
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, i en virtut de la reordenació 
que establix el Títol II de la Llei 25/1998, de modificació del règim legal de les taxes estatals i locals, 
este Ajuntament fixa la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials derivats de 
l'ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic en tots els supòsits especificats en les tarifes 
contingudes en l'article 3r de la present Ordenança. 
 
2. Excepcionalment, quan la utilització o l’aprofitament del domini públic es faça per empreses 
explotadores de subministraments públics, per als fins que li són propis, no els hi serà aplicable la 
present Ordenança i es regiran per l’específica d’estes. 
 
3. També es regiran per la seua Ordenança específica la reserva d'espai per a aparcament exclusiu 
dels vehicles autotaxis i les autoritzacions municipals d'explotacions de les platges. 
 
Article 2n. Subjectes passius 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i entitats a què es referix 
l'article 33 de la Llei General Tributària que siguen: 

a) Els titulars de les llicències o concessions municipals i les persones naturals o jurídiques 
propietàries dels terrenys o indústries en el benefici de les quals redunde l'aprofitament. 

b) Els que tenint concedida llicència figuren en el padró o matrícula, fins que no hagen presentat 
la baixa corresponent, inclús en cas d'haver cessat en l'aprofitament, llevat que el cessament 
en el dit aprofitament es dega a causes no imputables al contribuent. 

c) En el supòsit de la taxa establida per guals i l’entrada de carruatges, els propietaris de locals a 
què donen accés. En el cas d'immobles constituïts en règim de propietat horitzontal serà 
subjecte passiu la Comunitat de propietaris. 

(Redactat d'acord amb la modificació de Ple de data 1 de març del 2001) 
 
2. La meritació es produïx per l'atorgament de la llicència o l’autorització municipal per a l'ocupació o 
aprofitament que es tracte. 
 
3. 

a) Excepcionalment, en el cas d'entrades de carruatges o vehicles a través de voreres, s'entendrà 
concedida l'autorització a efectes fiscals i, en conseqüència, sorgirà la meritació amb 
l’acabament de l'obra de construcció del pas de rodada o gual. 

b) En cas de la instal·lació de contenidors per a l'arreplega de runes, es requerirà, com qualsevol 
altra ocupació o aprofitament, l'autorització prèvia que s'entendrà atorgada per silenci 
administratiu, llevat que la seua instal·lació incomplisca la normativa municipal o interrompera 
la circulació de persones o vehicles. 

(Redactat d'acord amb la modificació de Ple de data 1 de març de 2001) 
 
4. Quan es realitzen aprofitaments de fet, açò és, sense haver obtingut la llicència municipal, 
s'imposaran per l'òrgan competent les sancions de policia que corresponguen, d'acord amb la seua 
reglamentació específica, i sense perjuí que puga ordenar-se immediatament la retirada dels 
elements instal·lats sense llicència. 
 
Article 3r. Tarifa 
1. La tarifa que corresponga abonar per cada una de les mesures d'aprofitament de la via pública 
regulades en esta Ordenança es determinarà segons s’establisca en els corresponents epígrafs. 
 
2. A l'efecte de la determinació de la taxa en aquells supòsits en què així s'establisca, s'atendrà a la 
categoria de carrer de l'índex aprovat, de caràcter general, per este Ajuntament. 
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En particular es tindran en compte les normes següents: 

a) Quan algun vial no aparega expressament qualificat en l'esmentat índex, es considerarà com 
d'última categoria. 

b) Quan l'espai efectuat per l'aprofitament estiga situat en la confluència de dos o més vies 
públiques classificades en categories diferents, s'aplicarà la tarifa que corresponga a la via de 
categoria superior. 

c) Els parcs i jardins municipals, a estos efectes, queden assimilats com a vies de 1a categoria. 
d) Els aprofitaments realitzats en terrenys de propietat municipal pagaran com efectuats en la via 

de major categoria amb què afronten, però el preu que resulte d'abonar, per aplicació de 
l'epígraf corresponent, s'incrementarà en un 20 per cent. 

 
3. Fixació de tarifes per epígrafs: 
 
Epígraf A) Tanques, puntals, puntals, bastides, grues i runes 
1. El període de liquidació serà mensual i es computarà de data a data, d'acord amb les tarifes 
següents: 
 

Conceptes Unitat Per mes / Euros 
a) Tanques Metre quadrat 12,02 
b) Puntals Per element 9,02 
c) Puntals Metre lineal  6,01 
d) Bastides Metre quadrat 7,21 
e) Grues Per cada una 60,10 
f) Materials Metre quadrat 19,53 

 
2. Es reduiran en un 60 per cent les taxes corresponents a les tanques i bastides que hagen 
d'instal·lar-se com a conseqüència d'obres d’enluït de façanes que es facen en compliment del que 
disposa l'Ajuntament, sempre que el període d'instal·lació no supere els 6 mesos. 
 
3. No abonaran cap taxa per este epígraf els enlluïts de façanes compresos en el Pla especial del 
Nucli antic. 
 
 
Epígraf B) Entrada de carruatges 
1. La taxa es calcularà segons la longitud de metres lineals de l'entrada o del pas de carruatges en la 
part de major amplitud o amplària i segons el nombre de places de garatge que comprenga. 
 
2. D’acord amb el que establix l'apartat anterior, l'ample del pas es determinarà pels metres lineals de 
l'ample del buit d'entrada a la finca. 
(Redactat conforme el Ple 5/11/1998) 
 
3. En el supòsit d'existir només un pas construït per a l'accés a dos o més finques, o locals de distints 
propietaris, es computarà a cada un la mesura que resulte de traçar-se la vertical des de la línia 
divisòria o paret mitgera existent entre les dites finques o locals. 
 
4. Les tarifes anuals del preu seran les següents: 

a) Fins a 5 places de garatge: 18,03 euros metre lineal (m) o fracció 
b) Més de 5 places de garatge: 24,04 euros m o fracció 

 
5. Els concessionaris de passos de vehicles estan obligats a efectuar la senyalització d’estos per 
mitjà de la instal·lació de placa homologada i que haurà d'adquirir en l'Ajuntament, per mitjà de 
l'abonament de la taxa de 33,06 euros. 
(Redactat conforme el Ple 5/11/1998). 
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Epígraf C) Reserves d'espais per a aparcament exclusiu de vehicles (excepte autotaxis) 
1. La tarifa d'esta taxa es calcularà per la longitud expressada en metres lineals, paral·lelament al 
rastell de la vorera de la zona reservada. 
 
2. El període de cobrament comprendrà l'any natural per a les reserves permanents i serà mensual 
per a reserves temporals. 
 
3. Les taxes seran les següents: 

a) Reserva permanent: 12,02 euros per m i any 
b) Reserva temporal: 4,51 euros per m i mes 

 
4. No estaran subjectes al pagament de drets les reserves d'espais establides amb caràcter general 
per a la millor ordenació del trànsit urbà, així com les establides per a cada capçalera i terminal de 
línies de transport regular col·lectiu de viatgers que efectuen el servici dins del terme municipal. 
 
5. El pagament pels conceptes arreplegats en l'epígraf B, no obstarà al pagament d'esta taxa. 
 
6. La senyalització de la reserva serà per compte dels usuaris, sent comú amb la senyalització de 
l'entrada de carruatges si existira esta. 
 
Epígraf D) Terrasses de tendals vetladors en la via pública 
 
1. La Tarifa per l'ocupació serà la següent: 
 

  Euros 
a) Per cada taula i 4 cadires per mes o fracció: 
 Carrers 1a categoria Resta carrers 
- Tercer trimestre 24,04 15,03 
- Segon trimestre 21,04 12,02 
- Resta de l'any 18,03 9,02 
b) Per cada metre quadrat de tendals o cobriments sobre la via pública, en locals 
comercials. Per any natural o fracció: 
 1a cat. 2a cat. 
- Subjecció a fatxada 2,40 1,20 
- Subjecció a sòl 4,21 2,40 
- Tancament lateral 15,03 9,02 

 
2. En cas que l'Ajuntament optara per la concessió de l'ocupació de vetladors per metres quadrats de 
superfície efectiva, la taxa es calcularà aplicant a la tarifa anterior una equivalent per grup de taules i 
4 cadires d'1,75 metres quadrats. 
 
3. Les zones de reculada, oberta a l'ús públic i general, abonaran el 40 per cent de les taxes 
regulades en este epígraf. 
 
4. No abonarà cap taxa per la utilització o l’aprofitament del domini municipal en la seua modalitat de 
taules i cadires, quan l'ocupació es realitze en carrers de quarta categoria segons l'índex fiscal de 
carrers aprovats. 
(Redactat d'acord amb la modificació aprovada pel Ple de data 2 de novembre de 2000) 
 
5. La utilització o l’aprofitament del domini municipal, en la seua modalitat de taules i cadires, així 
com de tendals o cobriments sobre la via pública en locals comercials, es trobarà exempta, en el cas 
que l'ocupació es realitze en vies públiques del municipi que es troben afectades per obres públiques 
d'especial entitat i de durada temporal, durant el temps que duren estes i en els termes que es 
declaren mitjançant un acord de la Junta de Govern municipal. 
(Redactat d'acord amb la modificació aprovada pel Ple de data 20 de juliol de 2006) 
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Epígraf E) Quioscos i altres instal·lacions fixes 
Els aprofitaments privatius de la via pública o dels parcs i jardins municipals, amb xicotetes 
construccions o instal·lacions de caràcter fix, subjectes a concessió administrativa i destinats a la 
venda al públic dels articles autoritzats en l'acord municipal de concessió, se subjectaran a les tarifes 
següents: 
 

  Euros 
 Carrers 1a categoria Resta carrers 
- Fins a 5 m

2
 per semestre 150,25 90,15 

- Per cada m
2
 addicional al semestre 15,03 9,02 

 
Epígraf F) Exercici d'activitats comercials, industrials o recreatives en la via pública o en parcs 
municipals 
Els aprofitaments privatius en terrenys de domini públic, excepte les platges, amb instal·lacions no 
fixes, subjectes a concessió administrativa i no contemplades de manera expressa en els epígrafs 
precedents, satisfaran les tarifes següents: 
 
1. Instal·lació d'activitats firals, en terrenys destinats al dit fi. 

a) Concessió individual, segons ocupació efectiva. 
Per mes o fracció: 4,21 euros per metre quadrat. 

b) Concessió conjunta a un grup de firers per a ocupació de terrenys comuns: 
Per mes o fracció: 3,01 euros per metre quadrat. 

 
2. Venedors ambulants autoritzats durant les festes patronals o altres celebracions semblants. 

Per dia o fracció: 1,50 euros per metre quadrat. 
 
3. Parades del Mercat ambulant a l'aire lliure dels dijous: 

a) De fruites i verdures. Per semestre o fracció 37,86 euros per metre lineal.  
(Redactat conforme el Ple de 5/11/98) 

b) Restants. Per semestre o fracció: 63,11 euros per metre lineal. 
 
4. Rodatges cinematogràfics: 210,35 euros per dia. 
 
5. Rodatges videogràfics, o reportatges fotogràfics, de forma professional durant actes, festejos o 
celebracions públiques, excepte mitjans de comunicació legalment reconeguts: 12,02 euros per dia. 
 
6. Aparells automàtics instal·lats en la via pública. Per semestre o fracció: 
 

 Euros 
a) De fotografia. 150,25 
b) Atraccions infantils 60,10 
c) Resta:  

- Fins a 0,5 m
2
  18,03 

- Cada 0,5 m
2
 més 21,04 

 
7. Instal·lació de circs, o semblants, en terrenys destinats al dit fi: Per cada dia i cada 25 metres 
quadrats d'ocupació o fracció 1,80 euros 
Amb independència de la dita taxa, estaran obligats a prestar una fiança de 60,10 euros per dia per a 
respondre dels serveis municipals afectats. 
 
8. Instal·lació de contenidors per a l'arreplega de runes. Per cada contenidor: 2,40 euros per dia. 
 
Epígraf G) Columnes, cartelleres i fanals municipals 
1. La seua utilització estarà subjecta al pagament d'una taxa de 7,21 euros per cada metre quadrat 
de cartell o anunci, per mes o fracció. 
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2. La seua utilització amb fins de caràcter institucional, o en períodes electorals, tindrà una 
bonificació en la taxa del 50 per cent. 
 
Epígraf H) Ocupació del vol amb cartells, anuncis o cartelleres 
1. L'ocupació pagarà una taxa de 30,05 euros per cada metre quadrat de superfície o fracció, i per 
cada any natural o fracció. 
 
2. Els anuncis lluminosos incrementaran la taxa un 100 per cent. 
 
3. No pagaran cap taxa l'ocupació de vol que no sobreïsca més de 20 centímetres de l'edifici i no 
excedisquen de 6 metres quadrats de superfície total; en cas contrari només pagaran per l'excés. 
 
Epígraf I) Altres aprofitaments 
Els aprofitaments no expressats en la present Ordenança que, en virtut dels articles 20 i següents de 
la Llei 39/88, reguladora de les hisendes locals, es puguen concedir pagaran anualment per drets i 
taxes una quantitat equivalent al 20 per cent del valor del terreny ocupat. 
 
Article 4t. Depreciació de via pública 
1. Tots els aprofitaments regulats en esta Ordenança que produïsquen depreciacions continuades o 
destrucció o desarranjament temporal de vies públiques, parcs, jardins o instal·lacions municipals, 
estaran subjectes al reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucció, 
reparació, instal·lació, condicionament i conservació. 
 
2. Les obres i els treballs mencionats de reconstrucció, reinstal·lació, reparació, condicionament i 
conservació podran realitzar-se per l'Ajuntament i els concessionaris queden obligats dels 
aprofitaments al reintegrament del total del seu cost. 
 
3. Als mencionats fins, l'Ajuntament podrà exigir la prèvia constitució de fiança suficient per a fer front 
a estos. 
 
4. Si els danys que es produïsquen foren irreparables estaran obligats, a més, a indemnitzar a 
l'Ajuntament en una suma igual al valor de les coses destruïdes. 
 
Article 5é. Normes de gestió 
1. Les taxes que resulten de l'aplicació de les distintes tarifes es consideraran meritades en el 
moment de la concessió de l'autorització i, successivament, el primer dia de cada un dels períodes 
naturals a què se subjecta la tarifa del preu. 
 
2. Les taxes per concessions establides per temps indefinit es prorratejaran per semestres naturals, 
tant en l'exercici de la seua alta com en el del seu cessament. 
 
3. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en esta Ordenança 
hauran de sol·licitar prèviament la corresponent llicència i fer el depòsit previ a què es referix l'article 
26, número 1, de la Llei 39/88, de 28 de desembre; l'ingrés s’elevarà a definitiu quan es concedisca la 
llicència corresponent. 
 
4. Especialment, les taxes de l'epígraf A de l'article 3r s'abonaran en el moment de la sol·licitud de la 
llicència urbanística, pel període de temps en què s'estime necessària l'ocupació de la via pública 
amb els diversos elements, que seran objecte de concessió simultània amb la llicència. 
 
Quan el dit període de temps fóra insuficient per a la finalització de les obres, el titular de la llicència, 
abans d'esgotar-se el dit termini, haurà de sol·licitar una pròrroga d’esta i abonar els drets 
corresponents al nou període de temps que s'autoritze. 
 
5. Si la sol·licitud d'ocupació no especifica el període s'entendrà que es realitza per un període mínim 
d'un mes. També es liquidarà pel dit mínim els contenidors que no tinguen autorització. 
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En cas de sol·licitar l'ocupació amb materials, com ara arena, grava, etc., que no s'efectue a través 
de contenidors o en un espai degudament tancat o limitat, només s'autoritzarà pel temps suficient per 
a introduir estos materials en la seua propietat, sempre el mateix dia del seu depòsit en la via pública. 
(Redactat d'acord amb la modificació del Ple de data 1 de març de 2001) 
 
Article 6é. Recaptació 
Serà aplicable la via de constrenyiment per a la recaptació de les taxes regulades en la present 
Ordenança, sense perjuí que l'Ajuntament puga decretar el cessament en l'aprofitament en cas 
d'impagament d’estes. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publique en el Butlletí Oficial de la Província, 
començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 1999 i romandrà en vigor fins a la seua 
modificació o derogació expressa. 
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