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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE
TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL AMB MERCADERIES,

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS,
PUNTALS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES

Fonament legal i objecte
Article 1. 

 1. Esta Entitat local, d’acord amb el que disposa l’article 106, apartat 1, de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i fent ús de la facultat reglamentària que
li atribuïx l’article 15, apartat 1, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i d’acord amb el que
preveu l’article 20 del mateix, establix la TAXA per OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS
PUBLIQUE  LOCAL  AMB  MERCADERIES,  MATERIALS  DE  CONSTRUCCIÓ,
RUNES,  TANQUES,  PUNTALS,  PUNTALS,  BASTIDES  I  ALTRES
INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES, l’exacció de la qual s’efectuarà amb subjecció al que
preveu esta Ordenança i en l’Ordenança fiscal general sobre gestió, recaptació i inspecció
de tributs locals.

 2. L’objecte d’esta autorització estarà constituït per l’ocupació del sòl i vol de terrenys d’ús
públic amb:

 a) Mercaderies, runes, materials de construcció o qualssevol altres materials anàlegs.

 b) Tanques, bastides o altres instal·lacions anàlogues per a la protecció de la via pública
dels altres limítrofs.

 c) Puntals i puntals.

 d) Contenidors, dels que a més de les obligacions fiscals hauran de complir els establits
en la  corresponent  Ordenança amb normes sobre  policia  i  bon govern sobre  els
mateixos i la resta de normes i Bans que li siguen aplicables.

Fet imposable
Article 2. El pressupost de fet que determina la tributació per esta taxa ho constituïx el següent
supòsit d’utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local: OCUPACIÓ DE
TERRENYS  D’ÚS  PÚBLIC  LOCAL  AMB  MERCADERIES,  MATERIALS  DE
CONSTRUCCIÓ,  RUNES,  TANQUES,  PUNTALS,  PUNTALS,  BASTIDES  I  ALTRES
INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES, previst en la lletra g) de l’apartat 3 de l’article 20 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.

Subjecte passiu
Article 3. Són subjectes passius d’esta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques,  així  com les  entitats  que  es  referix  l’article  35  de  la  Llei  General  Tributària,  que
disfruten,  utilitzen  o  aprofiten  especialment  el  domini  públic  local  en  benefici  particular,
conforme al supòsit que s’indica en l’article anterior.

Responsables
Article 4. 
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1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques que es referixen els articles 41 i 42 de la Llei General Tributària.

2. Seran  responsables  subsidiaris  els  administradors  de  fet  o  de  dret  de  les  persones
jurídiques,  els  integrants  de  l’administració  concursal  i  els  liquidadors  de  societats  en
general,  els  adquirents  de  béns  afectes  per  llei  al  pagament  del  deute  tributari  i  les
persones o entitats que contracten o subcontracten l’execució d’obres o la prestació de
servicis,  en  els  supòsits  i  amb  l’abast  que  assenyala  l’article  43  de  la  Llei  General
Tributària.

Exempcions, reduccions i bonificacions
Article 5. D’acord amb el que establix l’article 9 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, no podran reconéixer-se
altres beneficiaris fiscals que els expressament previstos en les normes amb rang de Llei o els
derivats de l’aplicació de Tractats Internacionals.

Quota Tributària
Article 6. Constituïx la base d’esta exacció la superfície en metres quadrats ocupada, de terrenys
d’ús públic, i el nombre de puntals, en relació amb el temps de duració de l’aprofitament.

Article 7. L’import d’esta taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini
públic local es fixarà prenent com a referència el valor que tindria en el mercat la utilitat derivada
de la dita utilització o aprofitament, si els béns afectats no fossen de domini públic. 

Article 8. Les ocupacions del sòl d’ús públic no podran excedir el 50% de l’amplària del vial.

Si finalitzada l’activitat que va originar l’ocupació del domini públic persistira la dita ocupació
sense comptar amb la preceptiva autorització o llicència, les tarifes de l’article següent s’elevaran a
la quantitat total de 0,60 €/m2 i dia. 

Article 9. La quantia de la Taxa es regularà d’acord amb la següent tarifa, que en cap cas serà
inferior a 6,00 Euros:

TARIFA

Conceptes Unitat Euros/dia

A) Tanques...............................................................................metre quadrat......................0,25

B) Bastides................................................................................metre quadrat......................0,25

C) Puntals..................................................................................unitats...................................0,25

D) Puntals..................................................................................nombre................................0,25

E) Mercaderies.........................................................................metre quadrat......................0,25

F) Materials, runes...................................................................metre quadrat......................0,25

G) Contenidors........................................................................metre quadrat......................0,25

H) Grues i maquinària.............................................................metre quadrat......................0,25

I) Tall de vies pública............................................................hora tall..............................37,75

Devengo
Article 10. Esta taxa es devengará quan s’inicie l’ús privatiu o l’aprofitament especial que origina
la seua exacció.

Declaració i ingrés
Article 11. 

AYUNTAMIENTO DE CHILCHES - AJUNTAMENT DE XILXES



AYUNTAMIENTO DE CHILCHES
AJUNTAMENT DE XILXES

OT11 Ordenança reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic
local amb mercaderies

 v 2013.03.05

1. Les  quantitats  exigibles  es  liquidaran per cada aprofitament  sol·licitat  o realitzat,  sent
irreductibles pel període autoritzat.

2. Les persones o entitats interessades en la concessió hauran de sol·licitar prèviament la
consegüent autorització per escrit a l’Ajuntament en el moment de la qual podrà exigir-
se’ls un depòsit o fiança afecta el resultat de l’autorització. 

3. Comprovades  les  sol·licituds  formulades,  d’estimar-se  conformes,  es  concediran  les
autoritzacions.  En  cas  contrari,  es  notificarà  a  l’interessat  a  fi  de  que  esmene  les
deficiències, i es girarà la liquidació complementària que procedisca. Les autoritzacions es
concediran una vegada esmenades les diferències i realitzat l’ingrés complementari.

4. El tribut es liquidarà per cada aprofitament sol·licitat i conforme alhora que l’interessat
indique al demanar la corresponent llicència. Si el temps no es determinara es continuaran
produint liquidacions per l’Administració Municipal pels períodes irreductibles assenyalats
en les tarifes, fins que el contribuent formule la pertinent declaració de baixa.

5. Les quotes corresponents seran satisfetes per cada aprofitament sol·licitat,  en la Caixa
Municipal al retirar l’oportuna llicència. La Corporació podrà sol·licitar una provisió de
fons en el moment de presentar la sol·licitud. 

6. Si per causes no imputables a l’obligat al pagament no tinga lloc la utilització privativa o
l’aprofitament especial procediria la devolució de l’import que corresponga.

7. No es permetrà l’ocupació o utilització privativa fins que no es concedisca l’autorització.

8. Les quotes líquides no satisfetes dins del període voluntari, es faran efectives en via de
constrenyiment, d’acord amb les normes del vigent Reglament General de Recaptació.

9. Es  consideraran  partides  fallides  o  crèdits  incobrables,  aquelles  quotes  que  no hagen
pogut fer-se efectives pel procediment de constrenyiment, per a la declaració de les quals
es formalitzarà l’oportú expedient, d’acord amb el que preveu l’esmentat Reglament.

Article  12. A  més  de  quant  s’assenyala  en  la  present  Ordenança,  en  cas  de  destrucció  o
deteriorament  del  domini  públic  local,  senyalització,  enllumenat  i  altres  béns  municipals,  el
beneficiari o els subsidiàriament responsables estaran obligats al reintegrament del cost total.

Infraccions i sancions
Article 13. En tot el que es referix a la qualificació d’infraccions tributàries i les sancions que a les
mateixes corresponguen en cada cas, s’aplicarà el que disposen els articles 181 i següents de la Llei
General Tributària i en les disposicions que la complementen i desenrotllen.

Vigència
Article 14. La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publique en el Butlletí Oficial de
la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 1.999, fins que s’acorde la seua
modificació o derogació.

A Chilches/Xilxes, a 26 de novembre de 1998. L’ALCALDE,

DILIGÈNCIA.- Esta  Ordenança,  que  consta  de  catorze  articles,  va  ser  aprovada  pel  Ple  de
l’Ajuntament en sessió ordinària, celebrada el dia 26 de novembre de 1998 i ha sigut objecte de
modificació per acords plenaris de dates 28 d’octubre de 1999, de data 26 de novembre de 2000, de
25 d’octubre de 2001, de 28 de novembre de 2002, de 30 d’octubre de 2003 i de 28 d’octubre de
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2004, 30 de desembre de 2004, acord plenari de 27 d’octubre de 2005,  acord plenari de 26 d’octubre
de 2006, acord plenari de 25 d’octubre de 2007, acord plenari de 30 d’octubre de 2008, acord plenari
de 29 d’octubre de 2009, acord plenari de 28 d’octubre de 2010, acord plenari de 27 d'octubre de
2011  i acord plenari  de 25 d'octubre de 2012. A Chilches/Xilxes,  a 25 d’octubre de 2012. EL
SECRETARI,
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