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I. Naturalesa i fet imposable 
 

Article 1.- Concepte 

En ús de les facultats concedides pels arts. 133.2 i 142 de la Constitució 

Espanyola i l'art. 106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de 

règim Local; i de conformitat amb el que preveu la Llei 39/88, Reguladora de les 

Hisendes Locals, en la nova regulació donada per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, 

l'Ajuntament de Picanya establix la Taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments 

especials per l'ocupació de terrenys de domini públic amb mercaderies, materials 

de construcció, runes, tanques, puntals, asters, bastides, instal·lació de barraques, 

carrets de venda, quioscos, espectacles o atraccions situades en terrenys d'ús 

públic, indústries dels carrers i ambulants i rodatge cinematogràfic 

 

Article 2.-  
Constituïx el fet imposable, la utilització privativa o l'aprofitament especial del 

domini públic, amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, 

asters, bastides, instal·lació de barraques, carrets de venda, quioscos, espectacles 

o atraccions situades en terrenys d'ús públic, indústries dels carrers i ambulants i 

rodatge cinematogràfic. 

 

II. Exempcions 
Article 3.-  
En matèria de beneficis tributaris s'estarà al que disposa l'art. 9 i disposició 

addicional 9a de la llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes 

Locals. 

 

III. Subjectes Passius 
Article 4.- 
A) Són subjectes passius en concepte de contribuents, les persones físiques i 

jurídiques així com les entitats a què es referix l'article 33 de la Llei General 
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Tributària, al favor de les quals s'atorguen les llicències i en general els que 

gaudisquen, utilitzen o aprofiten el domini públic local en benefici particular. 

B) Tindran la condició de substituts del contribuent, els constructors i 

contractistes de les obres. 

 

IV. Meritació i quota tributària 
Article 5.- Quota tributària 
 
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada en la tarifa 

reflectida en l'apartat següent. 
 
2.  Les tarifes seran les següents: 

1. Parades de venda desmuntables o sobre el sòl, per dia 
i m lineal 

0,7€ 

2. Barraques de fàcil desmuntatge, que no siguen d'obra, 
per dia i m lineal 

0,4€ 

3. Casetes de venda fixes d'obra, la seua construcció és 
necessari que l'aprove prèviament l'Ajuntament, per dia 

4€ 

4. Espectacles en la via pública que, prèvia autorització, 
requerisquen ocupació d'aquesta o espai  tancat d'ella, 
per dia i  m lineal 

0,5€ 

5. Ocupació de via pública amb materials, runes, tancs i 
altres, per dia i m2.- Per obra menor 

0,5€ 

6. Ocupació de via pública amb materials, runes, tancs i 
altres, per dia i m2.- Per obra major 

0,20 € 
Màxim: 

3300 €/any 
 
Aquestes tarifes s'aplicaran amb un cobrament mínim de 6€. 
 

Article 6.- Meritació  

1.- Quan es presente la sol·licitud que inicie l'actuació o l'expedient , que no es 

realitzarà o tramitarà sense que s'haja efectuat el pagament corresponent. 

2.- Quan s'inicie l'ús privatiu o l'aprofitament especial, sense que en aquest cas la 

meritació de la taxa comporte l'autorització de l'ús o aprofitament.  

3.- Quan es tracte de concessions d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, la 

meritació es produirà el dia primer de cada any. Aquest és el cas de quioscos, 

llocs, barraques i casetes de venda fixos.  
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Article 7.- Període impositiu  

1.- El període impositiu s'ajustarà al període comprés entre l'inici i cessament de la  

utilització privativa o aprofitament especial. 

2.- En el supòsit núm. 3 de l'article anterior, el període impositiu comprendrà l'any 

natural. Excepte quan es tracte de declaracions d'alta d'activitat en aquest cas 

abraçarà des de la data de començament de l'activitat fins al final de l'any natural. 

En el cas de baixa per cessament de l'autorització les quotes abraçaran des del 

primer dia de l'any natural fins a la data de cessament. 

 

 

V. Gestió  
Article 8.- Normes de gestió 

A.) Les quantitats exigibles d'acord amb la tarifa es liquidaran per a cada 

aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreductibles pels períodes naturals de 

temps assenyalats en els respectius epígrafs. 

B) Les persones interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta 

ordenança hauran de sol·licitar prèviament la corresponent llicència, realitzar el 

dipòsit previ i formular declaració en què conste la superfície de l'aprofitament i els 

elements que s’instal·laran, així com un pla detallat de la superfície que es pretén 

ocupar i la seua situació dins del municipi. 

Els serveis tècnics d'aquest Ajuntament comprovaran i investigaran les 

declaracions formulades pels interessats i es giraran, si és procedent, les 

liquidacions complementàries que procedisquen, i s’hi concediran les 

autoritzacions una vegada esmenades les diferències pels interessats, i, si és 

procedent, realitzats els ingressos complementaris que procedisca. 

C) Quan per causes no imputables al subjecte, el dret a la utilització o aprofitament 

del domini públic no es preste o desenvolupe, procedirà la devolució de l'import 

corresponent. 

D) No es consentirà cap ocupació de la via pública fins que s'haja abonat i obtingut 

pels interessats la llicència corresponent. L'incompliment d'aquest mandat podrà 
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donar lloc a la no concessió de la llicència, sense perjuí del pagament de la taxa i 

de les sancions i recàrrecs que procedisca. 

E) Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides o 

subarrendades a tercers. L'incompliment d'aquest mandat donarà lloc a la 

cancel·lació de la llicència, sense perjuí de les quanties que corresponga abonar 

als interessats. 

 

Article 9.-  
 El pagament  es realitzarà: 
1) Quan es tracte de primeres autoritzacions i sense durada limitada, per ingrés 

directe en la Tresoreria Municipal o on establira l'Ajuntament, amb el caràcter 

d'autoliquidació previ a la presentació de la sol·licitud de llicència. 

2) Quan es tracte d'autoritzacions ja concedides i sense durada limitada, una 

vegada incloses en els corresponents padrons o matrícules, cada any, en les 

oficines de la Recaptació Municipal, en el període de cobrança que s'establisca en 

el calendari fiscal, que procurarà que coincidisca amb els dos mesos primers de 

l'exercici econòmic corresponent al període impositiu. 

  

Article 10.- 
1.- De conformitat amb el que preveu l'article 24.5 de la llei 39/88, de 28 de 

desembre, quan la utilització privativa o l'aprofitament especial porte aparellada la 

destrucció o deterioració del domini públic local, el beneficiari, sense perjuí del 

pagament de la taxa que hi pertocara, estarà obligat al reintegrament del cost total 

de les respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu 

import. 

2.- Si els danys foren irreparables, l'entitat serà indemnitzada en quantia igual al 

valor dels béns destruïts o l'import de la deterioració dels danyats. 

3.- Les Corporacions locals no podran condonar totalment ni parcial les 

indemnitzacions i reintegraments a què es referix el present apartat. 
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
A partir de la data d'entrada en vigor d'aquesta Ordenança, queden derogades 

totes disposicions de rang reglamentari municipal que regulen les matèries objecte 

de la present ordenança. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 
La present ordenança fiscal entrarà en vigor i començarà a aplicar-se  a partir del 

dia 1 de gener de 1999, i hi romandrà en vigor fins a la seua modificació o 

derogació expresses. 

 

 


