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Núm. 4472
AJUNTAMENT DE PERALADA
Anunci d’aprovació definitiva d’una ordenança fiscal
Exp. 94/2016
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data 31 de març de 2016, va aprovar provisionalment l’ordenança
fiscal reguladora de la taxa per a l’ocupació o aprofitament especial de la via pública. L’acord es va publicar al BOP i al
tauler d’anuncis de la Corporació. Transcorregut el termini de trenta dies d’exposició pública sense que s’hagin presentat
reclamacions, l’acord ha esdevingut definitiu. El text íntegre de l’ordenança és el següent:
TAXA PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL.
Article 1. Fonament i naturalesa.
En ús de les facultats atorgades per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, els
articles 6.1 i 8.1 a i b) del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, i de conformitat amb allò que disposen els articles 15 a 20 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el
text refós del al Llei d’Hisendes Locals.
Article 2. Naixement de l’obligació.
L’obligació de pagar la taxa naixerà:
1. Quan es concedeixi la utilització privativa o l’aprofitament especial.
2. Quan es gaudeixi, utilitzi o s’aprofiti especialment el domini públic en benefici particular, sense llicència, concessió o
autorització, naixerà l’obligació de pagar des del moment del seu inici, sens perjudici de les sancions que procedeixin.
Article 3. Subjectes passius.
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35 de la Llei general
tributària, que gaudeixin, utilitzin o aprofitin el domini públic local en benefici particular als supòsits establerts a l’article
anterior, encara que no hagin demanat la corresponent concessió, llicència, autorització o prestació.
Article 4. Exempcions.
L’Estat, la Comunitat Autònoma de Catalunya, i el Municipi de Peralada, no estan obligats al pagament de les 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 interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
Article 5. Protecció del domini públic.
Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial comportin la destrucció o deteriorament del domini públic, el beneficiari,
sens 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.
Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en una quantia igual al valor dels béns destruïts o a l’import
del deteriorament sofert.
Correspondrà als serveis tècnics municipals la valoració dels danys produïts, notificant-se als interessats de forma
individualitzada com un plec de càrrecs, seguint el procediment sancionador general.
Article 6. Aprofitaments especials.
Les taxes dels aprofitaments especials que s’adjudiquin pels sistemes de concurs o subhasta, seran els resultants de la licitació.
Es consideren aprofitaments especials fixes els de durada igual o superior a l’any. En aquest cas, l’aprofitament ha d’ésser
objecte de concessió, aplicant el procediment establert en el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals (Decret 336/88) i la
normativa general sobre contractació.
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En els supòsits d’utilització privativa o d’aprofitament especial del domini públic sense possibilitat de concurrència, caldrà
sol·licitar la corresponent llicència, autorització o concessió. La relació contractual derivada d’aquest supòsit es regirà per les
normes generals de contractació.
Article 7. Quantia de les taxes.
L’import de les taxes per a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic es fixarà prenent com a referència
el valor de mercat corresponent o el de la utilitat que se’n derivi.
Article 8. Normes de gestió.
L’Ajuntament pot exigir dels usuaris els antecedents necessaris per conèixer el grau real d’utilització de l’aprofitament i pot,
tanmateix, fer les comprovacions oportunes.
Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament de la taxa, el dret a la utilització del domini públic no es porti a terme,
procedirà la devolució de l’import satisfet.
La gestió, recaptació i inspecció de les taxes serà competència de l’òrgan o ens que tingui atribuïda la fixació i modificació,
llevat que el Ple disposi altra cosa.
Els deutes per taxes s’exigiran en qualsevol cas, d’acord amb el procediment previst per a fer efectius els deutes de caràcter
tributari, incloent el procediment de constrenyiment.
Article 9. Memòria econòmic – financera.
Tota proposta de fixació de noves taxes anirà acompanyada d’una memòria econòmic – financera que justificarà quins
valors de mercat s’hagin pres com a referència. En el cas d’aprofitaments especials del domini públic podrà consistir en una
distribució de zones o categories de carrers del terme municipal amb els seus valors corresponents.
Article 10. Competències.
S’estableixen les taxes següents, que figuren com un annex a la present ordenança:
1.- Taxes per utilització privativa o aprofitaments especials dels béns de domini públic.
1.1. Ocupacions permanents:
a) Ocupació de subsòl, el sòl i la volada de la via pública.
b) Elements que la seva utilització suposi l’ocupació de la via pública.
1.2. Ocupacions temporals:
a) Ocupacions temporals de sòl amb materials o instal·lacions.
b) Ocupació lucrativa amb taules i cadires.
c) Ocupació amb fires d’artesania i atraccions fira.
d) Ocupació amb parades de venda amb caràcter no permanent.
Es faculta a l’Alcalde per exigir el dipòsit previ per a totes les taxes, que podrà simultanejar-se amb l’exigència de fiança per a
respondre dels danys i perjudicis que es prevegi puguin ocasionar-se amb motiu dels usos o utilitzacions.
Article 11. Remissió normativa.
En tot allò no previst en aquesta ordenança, s’estarà al que al respecte determinin l’Ordenança General de Gestió, Recaptació
i Inspecció, la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i altres disposicions concordants.

ANNEX DE TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENTS ESPECIALS DELS BÉNS
DE DOMINI PÚBLIC LOCAL
1.1. Ocupacions permanents.
1.1.A) Ocupació de subsòl o vol:
1.1.1. Utilitzacions privatives o aprofitaments especials del subsòl, el sòl i vol de la via pública.
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Quota €/m2/dia
Aparells comercials operats des de la via pública					

0,14

1.2. Ocupacions temporals.
1.2.A) Ocupacions temporals de sòl amb materials o instal·lacions:
Amb runes, bastides, tanques, puntals, materials de la construcció,
dipòsits i altres aprofitaments anàlegs...... (zona 1)					
Amb runes, bastides, tanques, puntals, materials de la construcció,
dipòsits i altres aprofitaments anàlegs...... (zona 2)					

Quota €/m2/dia
0,14
0,27

Nota: En dates assenyalades (festes del poble, fires, inauguracions, ...), l’ajuntament podrà fer retirar aquestes ocupacions per
deixar lliure la via pública.
1.2.B) Ocupació lucrativa amb taules i cadires:

Quota €/m2/dia
Taules i cadires									0,06
1.2.C) Ocupació per a mercats o fires:

Quota euros/ml/dia
Fires (per parada)									10€
Atraccions infantils i similars (per parada)						10€			
1.2.D) Ocupació amb parades de venda amb caràcter no permanent:
Quota euros/ml/dia
Parades de venda									10 €
Contra l’aprovació definitiva d’aquestes modificacions, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la sala Contenciosa administrativa del Tribunal superior de Justícia de Catalunya dins el termini legal
de dos mesos comptats a partir de la present publicació, sense perjudici d’emprar qualsevol altra via de recurs que considerin
pertinent.
La qual cosa es fa pública per al coneixement general.
Peralada, 25 de maig de 2016
Pere Torrent i Martín
Alcalde
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