AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14
TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI
PÚBLIC LOCAL.
(aprovació: BOP 251 de 31-12-04)
(última modificació: BOP 134 de 12-07-19)

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara dels articles 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, i els articles del 15 al 19, 20 al 27 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i
del Capítol I del Títol 3 del Decret 336/88, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament
del patrimoni dels Ens Locals, aquest Ajuntament estableix taxes sobre diversos fets
imposables d’aprofitaments especials o utilitzacions privatives del domini públic local.

Article 2. Fets imposables
Constitueixen els fets imposable de les taxes l’aprofitament especial del domini públic
local o en exercici d’explotacions i activitats econòmiques, que beneficia de mode
particular al subjecte passiu, d’acord amb les quotes que s’estableixen en la present
ordenança.

Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a
què es refereix l’article 36 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària a
favor de les quals s’atorguen les llicències per gaudir de l’aprofitament especial, o els qui
es beneficiïn de l’aprofitament, si es va procedir al gaudiment sense l’oportuna
autorització.

Article 4. Responsables
1. La responsabilitat s’exigirà, en tot cas, en els termes i d’acord amb el procediment
previst a la Llei General Tributària.
2. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial porti aparellada la destrucció o
deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de
la taxa a que hagués lloc, estarà obligat al reintegrament del cost total de les
respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import.
3. Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al
valor dels bens destruïts o l’import del deteriorament dels danyats.
4. L’Ajuntament no podrà condonar total ni parcialment les indemnitzacions i
reintegrament a què es refereix a aquest article.

Sant Sebastià núm. 39, telèfon 972.53.00.05 fax 972.55.22.17 – CAT – 17493 VILAJUÏGA (Alt Empordà)
informacio@vilajuiga.ca – www.vilajuïga.cat

AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA
Article 5. Beneficis fiscals
1. L’Estat, les Comunitats Autònoms i les Entitats locals no estaran obligats al pagament
de la taxa quan sol·licitin llicència per a gaudir dels aprofitaments especials referits a
aquesta Ordenança, sempre que siguin necessaris per als serveis públics de
comunicacions que exploten directament i per a altres usos que immediatament
interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.

Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes:
Per l’entrada de vehicles a través de les voreres, i per càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol mena, per 3 metres lineals i any. (No es concediran per
12,00 €
reserva de via pública, per aparcament exclusiu o altres finalitats)
Ocupació per aparells automàtics accionats per monedes, per unitat
30,00 €
Reserva per a plaça de taxi, per vehicle i any
50,00 €
Ocupació de sòl amb materials de la construcció, per metre quadrat i mes
10,00 €
Ocupació del vol amb grues torre, per any
120,00 €
Contenidor de runa d’obres
50,00 € cada 5
dies d’ocupació
Ocupació per parades de fires comercials, de fins un màxim de 3 per 2 metres
de superfície, condicionat a la prèvia constitució de fiança de 30,00 €,
20,00€/ dia
excepte el Mercat de 2ª ma de l’associació Tots per tots.
Ocupació per parades de firaires (festa major i d’altres), condicionat a la prèvia
20,00€/dia
constitució de fiança de 30,00€. Per parada
Ocupació per parades de firaires (festa major i d’altres), amb servei de
vestidor, condicionat a la prèvia constitució de fiança de 100,00 €. Per
30,00€/dia
parada
Ocupació d’altres parades, barraques o casetes de venda, per metre quadrat
0,10€/dia

Els guals que no tinguin sortida de vehicles s’anul·laran, i en un termini de 90 dies
s’haurà de tornar la placa.
2. Quan per a l’autorització de la utilització privativa o de l’aprofitament especial s’utilitzi
procediment de licitació pública, l’import de la taxa vindrà determinat pel valor
econòmic de la proposició sobre la que recaigui la concessió, autorització o
adjudicació.
3. En el cas d’utilització privativa de la xarxa de terrenys públics, per l’activitat de
dipositar runes i residus de la construcció s’aplicarà 0,40 €/m3
dipositat/transportat.
4. Quan es tracti de taxes per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts
en el sòl, subsòl o vol del municipi per a l’activitat de producció d’energia solar o
eòlica en qualsevol dels seus sistemes, s’aplicarà una taxa de 0,40 € per kilowatt
produït.
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5. Per a l’ocupació de la via pública, el sol·licitant haurà d’acreditar l’interès comercial
de l’ocupació, amb un rètol de l’activitat que s’hi desenvolupa, l’alta al padró d’IAE
corresponent al municipi de Vilajuïga i restar obert al públic com comerç.
L’ocupació de via pública, sense haver-hi una activitat declarada, serà anul·lada.

Article 7. Acreditament
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï aprofitament especial, moment que, a aquests
efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou
sol·licitada.
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa
quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a procedir a les instal·lacions de les
quals derivin els aprofitaments especials regulats en aquesta Ordenança.
3. Quan s’ha produït l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la
taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.

Article 8. Període impositiu
1. Quan l’ aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període impositiu
coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal.
2. Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’estengui a varis exercicis,
l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu
comprendrà l’any natural, llevat en els supòsits d’inici o cessament en la utilització
privativa o aprofitament especial, en què s’aplicarà el previst en els apartats següents:
a) Quan s’iniciï l’activitat en el primer semestre, s’abonarà en concepte de taxa
corresponent a aquell exercici la quota íntegra. Si l’inici de l’activitat té lloc en el segon
semestre de l’exercici es liquidarà la meitat de la quota anual.
b) Si es cessa en l’activitat durant el primer semestre de l’exercici procedirà la devolució
parcial de la quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre, no
procedirà retornar quantitat alguna.
c) Quan no s’autoritza l’aprofitament especial o per causes no imputables al subjecte
passiu no pogués tenir lloc el seu gaudiment, procedirà la devolució de l’import
satisfet.

Article 9. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. Quan es sol·liciti llicència per a gaudir de l’aprofitament especial, s’adjuntarà plànol
detallat de l’aprofitament, es declararan les característiques del mateix i es presentarà
degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.
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Article 10. Notificacions de les taxes
En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, un cop
s’hagi inclòs al subjecte passiu en el respectiu padró de contribuents es procedirà a la
notificació col·lectiva en els termes i condicions previstos a l’Ordenança general de gestió,
inspecció i recaptació.

Article 11. Dret supletori
En tot allò no previst en aquesta Ordenança regeix l’Ordenança fiscal general i,
subsidiàriament, la normativa legal i reglamentària d’ordre fiscal, tributari i sancionador
que sigui directament aplicable als Ens locals.

Disposició Final
1. Aquesta Ordenança regirà a partir de l’u de gener de 2005 i continuarà vigent
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
2. Es deroga l’Ordenança fiscal núm. 18, de taxes diverses per altres aprofitaments
especials i utilitzacions privatives del dominic públic local; i l’Ordenança fiscal núm.
17, taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de
subministraments que afectin la generalitat del veïnat.
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