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ORDENANCES FISCALS REGULADORES DE TAXES PER REALITZACIÓ 
D’ACTIVITATS ADMINISTRATIVES I DE PRESTACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS. 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21.- Reguladora de la taxa per la utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local per ocupacions del subsòl, sòl i vol 
de la via pública i terrenys d’ús públic, entrada de vehicles a través de les voreres 
i reserves de la via pública amb determinats aprofitaments, i per la prestació dels 
serveis relacionats  
 
A l’empara del que estableixen els articles 15.1, 57 i 20.3 i 20.4 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, aquest Ajuntament  estableix la taxa per la utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local per ocupacions del subsòl, sòl i vol de la 
via pública i terrenys d’ús públic, entrada de vehicles a través de les voreres i reserves 
de la via pública amb determinats aprofitaments, i per la prestació dels serveis 
relacionats, l’exacció de la qual es regirà pel disposat en la present Ordenança Fiscal, 
en el Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals i en la normativa general tributària i administrativa.  
 
Article 1. Fet imposable.  
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial 
del domini públic local per ocupacions del subsòl, sòl i vol de la via pública i terrenys 
d’ús públic, entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública amb 
determinats aprofitaments, així com per la prestació dels serveis relacionats que 
s’especifiquen a l’article 4 d’aquesta Ordenança on es regulen les tarifes a aplicar.  
 
2. Constitueix el fet imposable de la taxa per la utilització privativa o l'aprofitament 
especial constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals per empreses 
o entitats exploradores de serveis de subministrament: 

2.1  En empreses o entitats que utilitzen el domini públic per prestar els serveis de 
subministrament.  
 
2.2  La utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic es produirà 
sempre que per la prestació d'un servei sigui necessari utilitzar una xarxa que 
materialment ocupi el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, amb 
independència de qui sigui el titular de la xarxa.  
 
2.3 En particular, es comprenen entre els serveis esmentats en els apartats 
anteriors, els de subministrament d'aigua, gas, electricitat, telefonia fixa, televisió per 
cable i altres mitjans de comunicacions o serveis de qualsevol tipus que requereixin 
l'existència de xarxes.  
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2.4 No s'inclou en aquest règim especial de quantificació de la taxa els serveis de 
telefonia mòbil.  
 
2.5 Es consideren prestats dins del terme municipal tots els serveis que, per la 
seva naturalesa, depenen de la utilització privativa o de l'aprofitament especial del 
vol, sòl o subsòl de la via pública, inclòs aquells serveis que, prestats dins el terme 
municipal, els subjectes passius percebin les seves contraprestacions econòmiques 
en altres termes municipals.  
 

3. No estan subjectes a la taxa: 
 - Els actes organitzats per l’Ajuntament de Deltebre.  
 
- L’Estat, les comunitats autònomes i els ens locals per la utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic inherent i necessari als serveis públics de 
comunicacions que explotin directament, i per tots els que interessin directament a la 
seguretat ciutadana o a la defensa nacional.  
 
- Les entitats culturals, socials, educatives, esportives o polítiques que no tinguin ànim 
de lucre, per aquells actes en els quals sigui preceptiva autorització d’ocupació del 
domini públic, i que estiguin directament vinculats al compliment dels seus fins 
estatutaris o legals sempre que els actes no constitueixen una activitat comercial o 
mercantil lucrativa, i que a més compleixin els següents requisits:  
a) Tenir el seu domicili social al municipi de Deltebre.  
b) Han d’estar inscrites en el registre oficial de la Generalitat de Catalunya 
d’associacions i entitats.  
c) Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i enfront de 
la Seguretat Social.  
d) Han de gaudir de Número d’Identificació Fiscal.  
e) L’objecte de l’associació o entitat ha d’estar dirigit a tota la població i ha de ser de 
caràcter social, cultural, educatiu, esportiu o anàleg 
f) L’entitat sense ànim de lucre ha de ser la titular registral del bé immoble, per la 
titularitat del qual resulta ser subjecte passiu de la taxa.  
 
Article 2. Subjecte passiu.  
1. Són subjectes passius de les taxes que comportin la utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local, en concepte de contribuents, les persones 
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 35.4 de la Llei general 
tributària, que portin a terme la utilització privativa o aprofitament especial del domini 
públic local en cadascú dels supòsits establerts en els epígrafs de les tarifes d’aquesta 
Ordenança.  
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2. En la taxa establerta per l’entrada de vehicles a través de les voreres, tindran la 
condició de substituts del contribuent els propietaris de les finques i locals a què donen 
accés l’esmentada entrada de vehicles, els quals podran repercutir, en el seu cas, les 
quotes sobre els respectius beneficiaris.  
 
Cas de què el contribuent no sigui el titular cadastral de la finca o local que tingui accés 
d’entrada de vehicles, es requerirà autorització del substitut del contribuent (propietari) 
per poder tramitar l’autorització d’alta i baixa del dret a gaudir de l’aprofitament especial 
que constitueix el fet imposable d’aquesta taxa.  
 
3. Són subjectes passius de la de la taxa per la utilització privativa o l'aprofitament 
especial constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals per empreses 
o entitats exploradores de serveis de subministrament, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a les quals es refereix l'article 35 de la Llei general 
tributària, titulars de les empreses o entitats explotadores de serveis de 
subministrament que resultin d'interès general o afectin a la generalitat o a una part 
important del veïnat, tal com els de subministrament d'aigua, gas, electricitat, telefonia 
fixa i altres anàlegs, així com les empreses o entitats que exploten xarxes de 
comunicació mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altre 
tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat.  
 
A aquests efectes, s'inclou entre les empreses explotadores d'aquests serveis, les 
empreses distribuïdores i comercialitzadores d'aquests.  
 
Als efectes de la taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial constituït en el 
sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals per empreses o entitats exploradores 
de serveis de subministrament taxa, tenen la consideració de subjectes passiu les 
empreses o entitats explotadores a les que fa referència l'apartat anterior, tant si són 
titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s'efectuen els 
subministraments com si, no sent titulars d'aquestes, ho són per dret d'ús, accés o 
interconnexió a les mateixes.  

 
Article 3. Responsables 
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions 
tributàries les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41 a 43 de 
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària. 
       
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en el 
supòsits i abast que assenyala l'esmentada Llei General Tributària. 

 
3. Els deutes i responsabilitats pel pagament de la taxa derivada de l'exercici 
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d'explotacions i activitats econòmiques pels subjectes passius, seran exigibles als qui 
els succeeixin per qualsevol concepte en la respectiva titularitat, de conformitat amb el 
que disposen els articles 39 i 40 de la Llei general tributària. 

 
Article 4. Base imposable 
1. Quan el subjecte passiu sigui el titular de la xarxa que ocupa el sòl, vol o subsòl de 
les vies públiques, mitjançant la qual es produeix la utilització privativa o l'aprofitament 
especial del domini públic local, la base imposable està constituïda per la xifra 
d'ingressos bruts procedents de la facturació que s'obtingui en el terme municipal, amb 
la especialitat assenyalada en l'article 1, apartat 2.5.  

 
2. Quan per la utilització privativa o l'aprofitament especial a què es refereix l'apartat 
anterior, el subjecte passiu hagi d'utilitzar xarxes alienes, la base imposable de la taxa 
estarà constituïda per la xifra d'ingressos bruts obtinguts en el terme municipal, amb 
l'especialitat assenyalada a l'article 1 apartat 2.5, minorada en les quantitats que hagi 
d'abonar al propietari de la xarxa per l'ús d'aquesta.  

 
3. A l'efecte dels apartats anteriors, tenen la consideració d'ingressos bruts 
procedents de la facturació aquells que, sent imputables a cada subjecte passiu, hagin 
estat obtinguts pels mateixos com a contraprestació pels serveis prestats en el terme 
municipal, en desenvolupament de l'activitat ordinària, excloent-se els ingressos 
originats per fets o activitats extraordinàries.  

 
A títol merament enunciatiu i no limitador, tenen la consideració d'ingressos bruts les 
facturacions pels conceptes següents:  
a) Subministrament o serveis d'interès general, propis de l'activitat de l'empresa o 

entitat que corresponen a consums dels abonats efectuats en el municipi.  
b) Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del subministrament 

o servei d'interès general propi de l'objecte de l'empresa, incloent-se els enllaços a 
la xarxa, posada en funcionament, conservació, modificació, connexió, desconnexió 
i substitució dels comptadors o instal·lacions propietat de l'empresa.  

c) Lloguers, cànons o drets d'interconnexió percebuts d'altres empreses 
subministradores de serveis que utilitzen la xarxa de l'empresa o entitat que té la 
condició de subjecte passiu.  

d) Lloguers que han de pagar els consumidors per l'ús dels comptadors, o altres 
mitjans utilitzats en la prestació del subministrament o servei.  

e) Altres ingressos derivats de la facturació realitzada pels serveis resultants de 
l'activitat pròpia de les empreses subministradores.  

 
4. No s'inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes 
que graven els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de 
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tercers que no constitueixin un ingrés propi de l'entitat que és subjecte passiu de la 
taxa.  

 
5. No tenen la consideració d'ingressos bruts procedents de la facturació els 
conceptes següents:  
a) Les subvencions d'explotació o de capital, tant públiques com privades, que les 

empreses o entitats puguin percebre.  
b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació 

o contraprestació per quantitats no cobrades que hagin d'incloure's com ingressos 
bruts definits en l'apartat 3.  

c) Els productes financers, com interessos, dividends i qualsevol altre de naturalesa 
anàloga.  

d) Els treballs realitzats per l'empresa o entitat en relació a l'immobilitzat.  
e) Les quantitats procedents d'alienacions de béns i drets que formen part dels seu 

patrimoni.  
 
6. Els ingressos a que es refereix l'apartat 3 d'aquest article es minoraran 
exclusivament amb:  
a) Les partides incobrables i els saldos de dubtós cobrament determinats de 

conformitat amb el que disposa la normativa reguladora de l'Impost de Societats.  
b) Les partides corresponents a imports facturats indegudament per error i que hagin 

estat objecte d'anul·lació o rectificació.  
c) Les partides corresponents a les quantitats satisfetes a tercers en concepte d'accés 

o interconnexió a les seves xarxes.  
 
7. La taxa regulada en aquesta Ordenança és compatible amb l'Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres i amb altres taxes establertes, o que pugui establir 
l'Ajuntament, per la prestació de serveis o realització d'activitats de competència local.  
 
8. La taxa regulada en aquesta Ordenança, és compatible amb les que, amb caràcter 
puntual o periòdic, puguin meritar-se a conseqüència de la cessió de l'ús 
d’infraestructures específicament destinades o habilitades per l'Ajuntament per allotjar 
les xarxes de serveis.  

 
Article 5. Exempció i bonificació.  
1. L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estan obligats al 
pagament de la taxa quan sol·licitin una llicència per gaudir dels aprofitaments 
especials necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin directament 
i també que interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 
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2. No es concedirà cap altre tipus d’exempció, reducció, bonificació en aquesta taxa, 
fora dels supòsits prevists a les normes amb rang de Llei o de les derivades dels 
Tractats internacionals d’acord amb l’article 9 del TRLRHL. 
 
Article 6. Quota tributària.  
1. Les bases i les quotes que per aquesta taxa correspon abonar per cadascuna de les 
modalitats d’utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local així com 
per la prestació dels serveis relacionats regulats en aquesta Ordenança es determinen 
en els epígrafs següents.  
 
2. No obstant això, quan l’autorització de la utilització privativa o aprofitament especial 
es realitzi mitjançant procediments de licitació pública l’import de la taxa vindrà 
determinat pel valor econòmic de la proposició a la qual s’atorgui la concessió, 
autorització o adjudicació.  
 
3. Les tarifes de la taxa seran les següents:  
 
EPÍGRAF 1r. Ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires 

 

Per cada 5 m2/dia 0,72 € 

Per cada 5m2/ temporada 72,84 € 

Quota mínima diària (per ocupació) 6,00 € 

 
La taxa es liquidarà trimestralment   
El període d’hivern comprendrà de gener a març i d’octubre a desembre i la 
temporada d’estiu comprendrà d’abril a setembre. 

 
Article 1. Normes de Gestió. 
1. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en 
aquesta ordenança, hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, realitzar 
el dipòsit previ per l'import de l'article 5.2 A, i formular declaració on hi consti la 
superfície de l'aprofitament i els elements que s'hi instal·laran. A més, hi hauran 
d'adjuntar un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva situació 
dins del municipi. 
 
2. Els serveis tècnics d'aquest municipi comprovaran i investigaran les declaracions 
formulades pels interessats. Si es troben diferències amb les peticions de llicències, es 
notificaran als interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions complementàries 
que s'escaiguin. 
 
3. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període natural de 
temps següent assenyalat en l'epígraf de la tarifa corresponent. Sigui quina sigui  la 
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causa que hom al·legui en contra, la no presentació de la baixa determinarà l'obligació 
de continuar pagant la taxa. 
 
4. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran cedir-se o sotsarrendar-se a 
tercers. L'incompliment d'aquest precepte provocarà l'anul·lació de la llicència. 
 
EPÍGRAF 2n. Ocupació de la via pública amb mercaderies i materials de 
construcció 

2.1 Ocupació o reserva especial de la via pública o terrenys d'ús públic que facin els 
industrials amb materials o productes de la indústria o comerç a què dediquin la seva 
activitat, inclosos els vagons o vagonetes metàl·liques anomenats "contenidors", per 
cada 5 m2. o fracció 

Al dia 0,48 € 

Al semestre 44,39 € 

A l’any 70,73 € 

Quota mínima diària (per ocupació) 6,00 € 

• Es liquidarà anualment 

• Depenent de la data de la sol·licitud es liquidarà la part proporcional. 
 

2.2 Tall de carrer  

Tall d’un sentit de circulació a vies de doble sentit  50,00 €/dia 

Tall total d’una via d’un sentit   50,00 €/dia 

Tall total d’una via de doble sentit  50,00 €/dia 

Tall d’un sentit de circulació a vies de doble sentit 70,00 €/dia 

Tall total d’una via d’un sentit 10,00 €/hora 

Tall total d’una via de doble sentit 12,00 €/hora 

Import mínim diari 10,00 €/hora 

Article 1. Normes de Gestió 
1. Les quotes tributàries es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i no 
es podran reduir pels períodes naturals de temps assenyalats en el epígrafs respectius. 
 
2. Les persones interessades en els aprofitaments regulats en aquest epígraf, hauran 
de sol·licitar prèviament la llicència corresponent. 
 
3. Si es produeixen desperfectes en el paviment o les instal·lacions de la via pública, 
els titulars de les llicències o els obligats al pagament hauran de procedir al 
reintegrament total de les despeses de reconstrucció i reparació d'aquests desperfectes 
o reparar els danys causats, que seran, en tot cas, independents dels drets liquidats 
pels aprofitaments realitzats. 
 
Article 2. Exempcions: 
Estaran exempts de pagament de la taxa de l’apartat 2.1: 
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- Els titulars d’establiments comercials que, els dissabtes, i els dies festius 
autoritzats per l’Ajuntament, ocupin la façana del seu establiment per tal 
d’exposar i vendre els seus articles. 

 
- Els establiments adherits a la Federació de Comerç amb ocasió de l’organització 

de “mercadets al carrer” organitzats per l’Ajuntament. 
 
EPÍGRAF 3r. Ocupació amb materials de construcció en obres majors (excepte 
les situades en zona rústica): 
1. Ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic amb runes, transport i 
subministrament de materials de construcció per la via pública, senyalització de 
limitació de la circulació viària i control de la càrrega i descàrrega de materials per part 
dels agents de la Policia Municipal: 

Quota a aplicar 5% sobre la liquidació de l’ICIO 

Quota mínima 60 € 

 
Article 1. Normes de Gestió 
1. Les quotes tributàries es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i no es 
podran reduir pels períodes naturals de temps assenyalats en el epígrafs respectius. 
 
2. Les persones interessades en els aprofitaments regulats en aquest epígraf, hauran 
de sol·licitar prèviament la llicència corresponent. 
 
3. Si es produeixen desperfectes en el paviment o les instal·lacions de la via pública, 
els titulars de les llicències o els obligats al pagament hauran de procedir al 
reintegrament total de les despeses de reconstrucció i reparació d'aquests desperfectes 
o reparar els danys causats, que seran, en tot cas, independents dels drets liquidats 
pels aprofitaments realitzats. 

 
 

EPÍGRAF 4t. Instal·lació de caixers automàtics: EUROS/any 

Per cada caixer que doni directament a la via pública    500,00 € 

 
EPÍGRAF 5è. Ocupació del sòl, subsòl o volada de vies públiques i terrenys d’ús 
públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament 
Ocupació del sòl, subsòl o volada de vies públiques i terrenys d’ús públic 
local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament que 
resultin d’interès general o que afectin la generalitat o una part important del 
veïnat, sobre els ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin 
anualment al terme municipal les esmentades empreses 

1,5 % 

NOTA: Pel que fa a aquest règim especial i la seva aplicació i gestió, regirà allò que 
disposa l’article 24.1c) del RDL 2/2004, de 5 de març 
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EPÍGRAF 6è. L'Entrada de Vehicles a través de les voreres i Reserves de la via 
pública per a Estacionament Exclusiu, Parada de Vehicles i Càrrega i Descàrrega 
de Mercaderies de qualsevol mena. 

Tarifa primera EUROS 

1.- Entrades de vehicles a través de la vorera sense reserva d’espais per a 
aparcament exclusiu o prohibició d’estacionament 

- Quan es tracti d’una entrada a un únic habitatge 8,75 €/ml/trimestre 

- Quan es tracti d’una entrada en un complex d’un 
habitatge on hi estacionin diversos vehicles 

8,75 €/ml/trimestre més 
increment de 5,00 
€/vehicle/any 

2.- Reserva d'espais en les vies i terrenys d'ús públic concedits a hotels, entitats o 
particulars per a aparcament exclusiu o prohibició d'estacionament 

- Per cada metre lineal de reserva 26,25 €/trim. 

3.- Reserva temporal d’espais a les vies i terrenys d’ús públic per a càrrega i 
descàrrega de mercaderies 

- Per cada reserva temporal d’espai per a càrrega i 
descàrrega 

3,17 €/m/hora/any 

4.- Per cada contragual 15,00 €/ml/any 

5.- Subministrament de plaques identificatives (lot de 
2) i duplicat 

40,00 € 

6,-Per pintat de gual i repintat 60,00 € 

7.- Expedició i/o còpia del document autorització 
estacionament en zona de gual 

6,00 €/vehicle/any 

Tarifa segona. EUROS 

Modificació de les rasants a les voreres.  

Per cada metre lineal de modificació de tota la vorera  150,25 € 

Per cada metre lineal de modificació de l’accés fins 50 
cm  

  56.50 € 

Tarifa tercera. EUROS 

Per adquisició de cada senyal vertical i pintat en zona 
de càrrega i descàrrega 

150,25 € 

 
NOTA.- El preu per modificació de rasants a les vies públiques es satisfarà una única 
vegada, quan es porti a terme l'obra esmentada. 
 

Article 1. Normes de gestió. 
1. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament 
sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pels períodes naturals de temps, assenyalats en 
els epígrafs respectius. 
 
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en 
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aquesta ordenança, hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, realitzar 
el dipòsit previ a què es refereix l'article següent i formular una declaració adjuntant un 
plànol detallat de l'aprofitament i de la seva situació dins del municipi. 
 
3. Els serveis tècnics d'aquest municipi comprovaran i investigaran les declaracions 
que han formulat els interessats i les autoritzacions es concediran si no es troben 
diferències amb les peticions de les llicències. Si n'hi havia, aquestes es notificaran als 
interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions complementàries que s'escaiguin. 
Les autoritzacions es concediran quan els interessats hagin arreglat les diferències i, si 
s'escau, quan hagin realitzat els ingressos complementaris corresponents. 
 
4. En cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar a 
aquest municipi la devolució de l'import ingressat. 
 
5. Una vegada s'hagi autoritzat l'ocupació, hom l'entendrà prorrogada mentre 
l'interessat no presenti la declaració de baixa. 
 
6. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia de l'any següent al 
de la seva presentació. La no presentació de la baixa determinarà l'obligació de 
continuar pagant el preu públic. 
 
7. Les obres de construcció, reparació, pintura, reforma, supressió i d’altres que 
comportin la llicència les farà directament el titular de la llicència, sota la inspecció 
tècnica de l’Ajuntament o bé, si s’escau, pel contractista municipal que tingui adjudicats 
aquesta classe de treball. En tot cas, les obres aniran a càrrec del titular de la llicència. 
El titular de la llicència, en primer lloc, i, subsidiàriament, el propietari del local per al 
qual se sol·liciti, seran responsables de les obligacions que afecten els usuaris. 
Concretament, el propietari de l’immoble respondrà solidàriament, amb el titular de la 
llicència, de l’obligació de reposar la vorera i la vorada al seu estat primitiu, un cop 
acabada la llicència. 
 
En el cas de que el contribuent renunciï a la realització de les obres per part de la 
Brigada municipal, aquest vindrà obligat a modificar la rasant pel seu compte, 
sempre condicionat a les indicacions que li donin els Serveis Tècnics municipals i 
aportant una fiança de 200 Euros a l’Ajuntament. 

Article 2. Període impositiu 
1. Quan l'aprofitament especial o l'ús privatiu hagi de durar menys d'un any, el període 
impositiu coincideix amb el determinat a la llicència municipal. 

 
2. Quan l'aprofitament especial o l'ús privatiu s'estengui a més d'un  exercici, la 
meritació de la taxa té lloc l'1 de gener de cada any i el període impositiu comprèn l'any 
natural, o el període previst a la tarifa, tret dels supòsits d'inici o cessament en 



 

 

 

 

 

 

Àrea #DeltebreEficient                                                                 

Hisenda 

 

 

186 
 

l'aprofitament especial, i s'ha d'aplicar el que determinen els apartats següents. 
 

3. Quan s'iniciï l'ocupació en el primer semestre de  l'any, en cas de tarifes anuals, 
s'ha d'abonar, en concepte de taxa corresponent a aquest exercici, la part proporcional 
corresponent. Si l'inici de l'ocupació té lloc en el segon semestre de l'exercici, s'ha de 
liquidar la part proporcional corresponent. 

 
4. Si cessa l'ocupació durant el primer semestre de l'exercici, en cas de tarifes anuals, 
s'ha de retornar la part proporcional als trimestres no meritats. 

 
5. Quan l'aprofitament especial o l'ús privatiu no s'autoritzi o no sigui possible per 
causes no imputables al subjecte passiu,  s'ha de retornar l'import satisfet. 
 

Tarifa quarta EUROS 

Zona aparcament minusvàlid zona exclusiva: per adquisició de cada 
senyal vertical i pintat en zona aparcament minusvàlid 

150,25 € 

 
EPÍGRAF 7è. L'Ocupació de Terrenys d’ús públic amb Parades, Barraques, 
Casetes de Venda, Espectacles, Atraccions o Esbarjo, així com Indústries de 
carrer i ambulants, Rodatge Cinematogràfic i Aprofitament Cinegètic. 

Tarifa primera  

Llicències per a ocupacions de terrenys amb llocs de venda en general, 
per cada 5 m2. o  fracció, en esdeveniments lúdics organitzats o en els 
quals col·labori l’Ajuntament, i no estiguin inclosos a l’ordenança núm. 37. 

 

a) Al dia 0,67 €/m2 

b) Cada semestre 101,28 € 

c) Cada any 180,07 € 

d) Import mínim diari 6,00 € 

 

Tarifa segona  

Per dia de rodatge cinematogràfic, reportatges fotogràfics publicitaris i 
anàlegs, que tinguin per objecte donar a conèixer el municipi 

300,00 € 

Per dia de rodatge cinematogràfic, reportatges fotogràfics publicitaris i 
anàlegs, que tinguin per objecte la publicitat de productes en general 

600,00 € 

NOTA: Les liquidacions resultants de l’aplicació d’aquesta tarifa podran ser 
compensades, si s’escau, amb la inclusió de la imatge gràfica de l’Ajuntament en els 
crèdits de les gravacions 

 

Tarifa tercera  

Per aprofitaments cinegètics o piscícoles 20% sobre la base de gravamen 
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A més de l’import de la liquidació de la taxa a la qual fan referència els apartats 
anteriors, l’Ajuntament podrà exigir el dipòsit d’una fiança prèvia a la concessió de 
l’autorització per a l’ocupació sol·licitada, per tal de respondre de manteniment en bon 
estat del domini públic ocupat. Aquesta fiança serà retornada en el moment que sigui 
comprovat l’esmentat estat per part de l’Ajuntament. 
 
 En tot cas, l’abonament de la taxa no eximeix de l’obligació de sol·licitar i obtenir 
l’autorització o concessió municipal.  

 
Article 7. Meritació.  
1. Les taxes que comportin la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini 
públic es meriten en el moment d’iniciar l’ús privatiu o l’aprofitament especial, moment 
que s’entén que coincideix, a aquests efectes, amb el de l’atorgament de la llicència o 
autorització si la mateixa va ser sol·licitada, i persistirà mentre es mantingui la 
respectiva concessió o autorització, essent d’aplicació el disposat a l’article següent. 

 
 2. No obstant el punt anterior, serà necessari dipositar l’import de les taxes en el 
moment de presentar la sol·licitud de llicència, autorització o comunicació per gaudir 
dels aprofitaments regulats en aquesta Ordenança quan el règim de declaració i ingrés 
aplicable sigui el d’autoliquidació.  
 
3. Quan s’ha produït la utilització privativa o l’aprofitament especial sense obtenir la 
necessària autorització o s’ha excedit del declarat a la comunicació, la meritació de les 
taxes es produeix a l’inici de l’ús privatiu o aprofitament, i continuarà meritant-se fins 
que es sol·liciti expressament la baixa i es comprovi pels serveis municipals que s’ha 
cessat en l’ocupació.  
 
4. Les taxes que no comportin la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini 
públic (prestació de serveis) es meriten en el moment de presentar la sol·licitud que 
iniciï el corresponent expedient.  
 
5. Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, el 
primer dia de cada un del període natural del temps assenyalat a la tarifa (1 de gener 
de cada any natural). 

 
Article 8. Període impositiu.  
1. Quan l’ús privatiu o l’aprofitament especial del domini públic tingui caràcter temporal, 
el període impositiu coincidirà amb el determinat en la concessió, autorització o 
comunicació.  
 
2. Per a les taxes regulades en l’epígraf 1  (Ocupació de terrenys d’ús públic amb 
taules i cadires), el període impositiu comprendrà cadascuna de les temporades 
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definides als epígrafs, i la meritació de la taxa tindrà lloc el primer dia de cada 
temporada, llevat els supòsits d’inici o cessament en l’ocupació, en els quals s’aplicarà 
el previst als paràgrafs següents: 

• En els supòsits d’inici en l’ús privatiu o l’aprofitament especial del domini 
públic, el període impositiu començarà en la data d’atorgament de la 
pertinent concessió o autorització i finalitzarà l’últim dia de la temporada 
corresponent.  

• En els supòsits de cessament en l’ús privatiu o l’aprofitament especial del 
domini públic, el període impositiu comprendrà des del primer dia de la 
temporada corresponent fins que es sol·liciti expressament la baixa i es 
comprovi pels serveis municipals que s’ha cessat en l’ocupació.  

• En els supòsits d’inici o cessament en l’ocupació, la tarifa no es prorratejarà 
en cap cas havent-se de pagar l’import total de la temporada corresponent.  
 

3. Per a les taxes regulades en els epígrafs 4 i 5 (utilització privativa o aprofitament 
especial del domini públic local amb caràcter permanent per anys), el període impositiu 
comprendrà l’any natural, i la meritació de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any, 
llevat els supòsits d’inici o cessament en l’ocupació, en els quals s’aplicarà el previst als 
paràgrafs següents.  

 
4. En els supòsits d’inici en l’ús privatiu o l’aprofitament especial, el període impositiu 
començarà en la data d’atorgament de la pertinent concessió o autorització i finalitzarà 
el 31 de desembre.  
 
En els supòsits de cessament en l’ús privatiu o l’aprofitament especial del domini públic, 
el període impositiu comprendrà des de l`1 de gener fins que es sol·liciti expressament 
la baixa i es comprovi pels serveis municipals que s’ha cessat en l’ocupació.  
 
En els supòsits d’inici o cessament en l’ús privatiu o l’aprofitament especial del domini 
públic, l’import de la quota es prorratejarà per semestres naturals, havent de pagar-se 
l’import corresponent al semestre d’explotació del servei, inclòs aquell en què s’iniciï o 
finalitzi l’ocupació. 
  
5. Una vegada autoritzat l’ús privatiu o d’aprofitament especial del domini públic, si no 
va ser determinat amb exactitud la duració de l’ús privatiu o d’aprofitament especial 
s’entendrà prorrogat fins que es sol·liciti expressament la baixa i es comprovi pels 
serveis municipals que s’ha cessat en l’ocupació.  
 
Article 9.- Normes de gestió tributària.  
1. Les taxes que comportin la utilització privativa o aprofitament especial del domini 
públic local amb caràcter permanent, excepte en els supòsits d’inici d’aquesta, es 
gestiona a partir del Padró Fiscal regulat a l’article següent.  
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En el supòsit d’inici en la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic 
local, l’Administració municipal practicarà autoliquidació/liquidació individual, que serà 
notificada al subjecte passiu; notificant-se, així mateix, la inclusió en el Padró per als 
períodes successius.  
 
2. Les autoritzacions per l’ocupació de la via publica  regulades a l’epígraf 1 (Ocupació 
de terrenys d’ús públic amb taules i cadires) es podran atorga o denegar: 
- Per l’existència de deutes de naturalesa tributària local de la persona titular de 
l’establiment de restauració o assimilat a què es vincula la terrassa comporta la 
denegació de la llicència municipal de terrassa. 

 
- L’Administració municipal pot suspendre, llevat que existeixin normes específiques 
que ho prohibeixin, la prestació de l’activitat, l’aprofitament especial o l’ús privatiu, quan 
els qui estan obligats al pagament de la corresponent taxa incompleixin l’obligació 
d’aportar les declaracions o les dades sol·licitades, quan n’obstaculitzin les 
comprovacions o quan no satisfacin les quotes vençudes, sense perjudici d’exigir 
l’abonament dels imports acreditats. 
 
3. Les taxes regulades als epígrafs  2, 5 i 6 (utilització privativa o aprofitament especial 
del domini públic local amb caràcter temporal), així com les taxes per prestació de 
serveis relacionats es liquidaran en règim d’autoliquidació que haurà d’abonar-se en el 
moment de presentar la sol·licitud d’autorització o comunicació, essent requisit 
necessari per iniciar l’expedient corresponent.  
 
En el supòsit que no sigui possible utilitzar el sistema d’autoliquidació per motius 
tècnics no imputables al subjecte passiu, la taxa es gestionarà per liquidació practicada 
per l’Ajuntament amb la consegüent notificació al subjecte passiu, indicant els terminis 
d’ingrés i els recursos procedents.  
 
4. La taxa regulada a l’epígraf 4,  la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos que 
han estat delegats total o parcialment en l'Excma. Diputació de Tarragona per al seu 
exercici a través de BASE, les normes contingudes en els articles anteriors seran 
d'aplicació a les actuacions que ha de realitzar l'Administració delegada.  
 

• BASE - Gestió d'Ingressos establirà els circuits administratius més oportuns per 
a aconseguir la col·laboració de les organitzacions representants dels subjectes 
passius a fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials 
derivades d'aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.  
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A aquests efectes es podran establir convenis amb els subjectes passius de la taxa 
per tal de simplificar el compliment de les obligacions de declaració, liquidació i 
recaptació.  

 
1. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que porti a terme BASE - 
Gestió d'Ingressos s'ajustarà al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança 
general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als procediments de gestió dels 
ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la província de 
Tarragona i que han delegat les seves facultats en la Diputació.  

 
2. En aquest sentit, tant l’autoliquidació trimestral com la declaració que s’ha 
d’adjuntar a la mateixa s’han de tramitar mitjançant la seu electrònica de BASE, 
d’acord amb allò establert a l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica. 
 

5. Quan no s’autoritzés l’ús privatiu o d’aprofitament especial del domini públic 
demanat, o per causes no imputables a l’interessat no pogués tindre lloc el seu gaudi, 
procedirà la devolució de l’import satisfet en funció del mòdul temporal de cada epígraf, 
prèvia petició de l’interessat acompanyant còpia del justificant de pagament o 
referència d’aquest.  
 
6. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial del domini públic sense obtenir 
la necessària autorització o s’ha excedit del declarat a la comunicació, la taxa s’exigirà 
per liquidació de l’Administració municipal independentment de les sancions que 
corresponguin. 
  
Article 10. Padró Fiscal.  
1. Al principi de cada període impositiu de cada taxa es formarà un Padró constituït pel 
cens comprensiu dels subjectes passius, domini públic ocupat, modalitat d’ocupació, 
metres d’ocupació, tarifa per metre d’ocupació i quota tributària, i que inclourà les 
variacions produïdes en l’any anterior.  
 
2. El Padró anual, es comunicarà a l’organisme públic Base Gestió d’ingressos 
depenent de la Diputació de Tarragona, el qual té delegada la recaptació voluntària i 
executiva d’aquesta taxa. 
 
En causar alta en el Padró es notificarà al subjecte passiu la quota a abonar, així com 
la seva inclusió en el Padró Fiscal dels exercicis posteriors. En l’Edicte d’aprovació 
anual s’anunciarà el termini de cobrament per a cadascun dels bimestres naturals.  
 
Article 11. Danys al domini públic local.  
1. En el cas que la utilització privativa o 'aprofitament especial del domini públic 
comporti la destrucció o el deteriorament del domini públic local, el beneficiari, la 
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persona o l'entitat en qüestió està obligat, independentment del pagament de la taxa 
que escaigui, a reintegrar el cost total de les despeses de reconstrucció o reparació 
respectives i a dipositar-ne prèviament l'import prèvia valoració dels Serveis tècnics 
municipals. 
 
2. Si els danys són de caràcter irreparable, cal indemnitzar l'Ajuntament amb la mateixa 
quantitat que el valor dels béns destruïts o que l'import del deteriorament efectivament 
produït. En cap cas l’Ajuntament no pot condonar les indemnitzacions ni els 
reintegraments anteriors.  
 
Article 12. Infraccions i Sancions 
En relació a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a les taxes regulades 
en aquesta Ordenança resultin procedents, s’aplicarà allò que disposa la Llei General 
Tributària. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a Deltebre, el dia 4 de 
novembre de 2020. Començarà a regir el dia 1 de gener de 2021, i continuarà vigent 
mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats, restaran vigents. 
                                                                                                 Vist i plau 
EL SECRETARI,                                                               L'ALCALDE, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


