AJUNTAMENT
DE

L’ A L E I X A R
BAIX CAMP
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20
TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA I TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC
AMB UNA FINALITAT LUCRATIVA

Article 1r.- Fonament i naturalesa.
D’acord amb el previst en els articles 58 i 20.3 l),n) s) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals i de conformitat amb el que queda establert en els articles 15 a 19
de l’esmentada normativa legal, aquest Ajuntament estableix les taxes per la utilització privativa o
aprofitament especial de la via pública i terrenys de domini públic amb elements materials o
realització d’activitats amb una finalitat lucrativa, que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2n.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial de la via pública
o terrenys de domini públic amb elements materials o per la realització d’activitats, tot amb una
finalitat lucrativa.
Article 3r.- Subjecte passiu
1.-Son subjectes passius de la taxa 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 de les quals,
s’atorguin les llicències per a gaudir de la utilització privativa o l’aprofitament especial i els que es
beneficiïn del mateix, sense haver-la sol.licitada.

Article 4rt. Responsables
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques que siguin causants o col·laborin en la realització d’una infracció tributaria.
2.- Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques i econòmiques a que es refereix l’article 33
de la Llei General Tributaria respondran solidàriament en proporció a les seves respectives
participacions de les obligacions tributaries de les esmentades entitats.
3.- Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva competència
per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran de forma subsidiària dels
deutes següents:
a) quan s’hagi comès una infracció tributària simple, d l’import de la sanció.
b) quan s’hagi comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
c) en supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions tributàries
pendents en la data del cessament.
4.- La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst en 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 autorització per gaudir dels aprofitaments especials, necessaris per als serveis públics
de comunicacions que explotin directament i per altres usos que de forma immediata interessin a la
seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
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Article 6è. Quota tributaria
1. La quantia de la taxa regulada es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes:
Concepte
Tarifa
a) Ocupació del vol de la via pública municipal, amb exposició de gèneres,
mitjançant instal.lacions adequades, venda d’altres articles, per cada lloc,
satisfaran per metre lineal o fracció, quota per dia
2,81€
b) Aparells accionables amb moneda per a esbargiment dels nens, que no
realitzin venda de productes, per cadascun, quota anual
179,34€
c) Aparells accionables amb moneda per a la venda de qualsevol tipus d'article,
per cadascun, quota anual
185,61 €
d) Xurreries, franfurts i establiments anàlegs, per cada metre lineal o fracció,
quota per dia
5,21 €
e) Màquines automàtiques, expenedores de begudes o altres productes, que no
ocupant la via pública, s'accionin des d'aquesta, per cadascuna, quota anual
171,08 €

Article 7è.- Meritament
1. La taxa meritarà quan s’inicií la utilització privativa o l’aprofitament especial amb una finalitat
lucrativa, moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de la 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 per gaudir de l’aprofitament regulat en aquesta ordenança.
3. Quan s’hagi produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense haver sol·licitat la llicència, el
meritament de la taxa tindrà lloc en el moment de l’inici de l’esmentat aprofitament.
Article 8è.- Període impositiu
1. Quan l’utilització privativa o el aprofitament especial tingui una duració inferior a l’any, el període
impositiu coincidirà amb el que determini la llicència municipal.
2. Quan l’aprofitament especial s’estengui a diversos exercicis, el meritament de la taxa tindrà lloc l’1
de gener de cada any i el període impositiu coincidirà amb l’any natural, excepte en els supòsits d’inici
o cessament en l’utilització privativa o aprofitament especial, en que s’aplicarà el previst en els
apartats següents.
Quan s’inicií el gaudiment de l’aprofitament especial en el primer semestre, s’ingressarà en concepte
de taxa corresponent a aqueix exercici la quota íntegra. Sí l’inici de l’activitat te lloc en el segon
semestre de l’exercici es liquidarà la meitat de la quota anual.
Sí el cessament de l’aprofitament es produeix en el primer semestre de l’exercici procedirà la
devolució parcial de la quota. Sí el cessament es produeix en el segon semestre, no procedirà
devolució.
3. Quan no s’autoritzi l’ocupació o l’aprofitament de la via pública o per causes no imputables al
subjecte passiu, no s’efectués el gaudiment , procedirà la devolució de l’import satisfet
Article 9è.-Normes de gestió
1. Als efectes de l’aplicació de les tarifes establertes en l’article 6è les vies publiques municipals es
classifiquen en dos categories. Sector nord i sector sud, segons queda delimitat en el plànol annex a
les Ordenances.
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Annex a aquesta Ordenança figura un índex alfabètic de les vies públiques d’aquest Municipi amb
expressió de la categoria que correspon a cadascuna d’aquelles. Les vies públiques que no figurin en
la relació seran considerades dins del sector la que la tingui assignada mes baixa.
2. Quan l’espai afectat per l’aprofitament o utilització quedes situa t en la confluència de dos o més
vies públiques classificades de distinta categoria, s’aplicarà la tarifa que correspongui a la categoria
superior.
3. Es podran establir convenis de col.laboració amb organitzacions representatives dels subjectes
passius, o entitats que hagin de tributar per una multiplicitat de fets imposables, amb la finalitat de
simplificar els procediments de declaració, liquidació o recaptació.
Article 10è.- Règim de declaració e ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. Quan es sol.liciti llicència per a gaudir de la utilització privativa o 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.
Article 11è.- Notificacions de les taxes
1. La notificació del deute tributari en els supòsits de utilització privativa o aprofitament especial es
realitzarà a l’interessat, en el moment en que és presenta l’autoliquidació, amb caràcter previ a la
prestació del servei. No obstant, si una vegada verificada l’autoliquidació resultés incorrecta, es
procedirà liquidació complementària.
2. En els supòsits de taxes per utilització privativa o 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, mitjantçant l’exposició pública del padró
corresponent.
Article 12è.- Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributaria es regiran pel que està establert en la Llei General
Tributaria, el RD 1930/1998 d’11 de setembre que ho desenvolupa i en l’Ordenança General de
Gestió, Inspecció i Recaptació.

DISPOSICIO FINAL
DILIGÈNCIA per a fer constar que la present ordenança, s’ha modificat en sessió de
10/10/05 , i s’ha publicat en el BOP núm. 237, de data 15 d’octubre de 2005 i en el BOP núm. 273, de
data 28 de novembre de 2005. Començarà a regir el dia 1r de gener de 2006, i continuarà vigent
mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats, restaran vigents
L’Aleixar, 30 de novembre de 2005
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