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Ordenances i reglaments de l’Ajuntament de Corbera 

 

 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DEL DOMINI 

PÚBLIC LOCAL. 

 
Art. 1. Fonament legal i naturalesa.  
 
Aquest Ajuntament en ús de la facultat que li concedeix l'article 133.2 de la Constitució 
Espanyola, i en exercici de la potestat reglamentària que li atribueix l'article 106 de la 
Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. Així com d'acord amb 
el que disposa els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora 
de les Hisendes Locals, i conforme al seu l'article 20, modificat per la Llei 25/98, de 13 
de juliol, de modificació del Règim Legal de les Taxes Estatals i Locals i de 
Reordenació de les Prestacions Patrimonials de Caràcter Públic. L’Ajuntament 
estableix la Taxa per Ocupació de Terrenys de Domini Públic Local, l'exacció de la qual 
es portarà a terme amb subjecció al que preveu aquesta Ordenança Fiscal.  
 
Art. 2. Fet imposable.  
 
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa, la utilització privativa o l'aprofitament 
especial del domini públic, amb les finalitats especificades en les tarifes contingudes en 
l'article sisé i que es regiran per la present Ordenança.  

Quan en aprofitaments regulats en aquesta Ordenança es produïren 
desperfectes en el paviment, instal·lacions de la via pública o béns d'ús públic, els 
titulars d'aquells estan obligats a reparar o reconstruir els danys causats amb 
independència del pagament de la taxa. Si els danys foren irreparables, l'Ajuntament 
serà indemnitzat. La indemnització es fixarà en una suma igual al valor de les coses 
destruïdes.  
No es permetrà  l'ocupació o utilització privativa fins que no s'efectue l'ingrés i es 
concedisca l'autorització. 
 
Art. 3. Subjecte passiu.  
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques, així com les 
entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General 
Tributària, a favor dels quals s'atorguen les llicències, o els que es beneficien de 
l'aprofitament, si es va procedir sense l'oportuna autorització.  
 
Art. 4. Responsables del tribut.  
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques que es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General 
Tributària.  
 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 
casos i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.  
 
Art. 5. Beneficis fiscals.  
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D'acord amb el que estableix l'article 9 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
no podran reconéixer-se altres exempcions, reduccions o bonificacions que les 
expressament previstes en normes amb rang de Llei, o les derivades de l'aplicació de 
Tractats Internacionals.  
 
Art. 6. Quota tributària.  
 
La quantia de la taxa regulada en la present Ordenança, serà la fixada en les Tarifes 
contingudes en els apartats següents, en què s’atendran a la superfície ocupada pels 
aprofitaments, expressada en metres quadrats d'ocupació.  
 
 
1a Tarifa.  
 
Ocupació amb parades de fira, casetes de venda, espectacles, atraccions o recreació, 
situats en terrenys d'ús públic local.  
 
Per metre quadrat i dia d'ocupació 0’60 €uros.  
 
2a Tarifa.  
 
Ocupació amb parades de venda ambulant en el mercat dels dilluns i diumenges: 
 

 MERCAT 
DILLUNS 

MERCAT 
DIUMENGES 

Lloc fix 0,60 € m2/dia 1,50 € m2/dia 
Lloc ocasional  1,00 € m2/dia 2,50 € m2/dia 

 10 % trimestral 
 15 % semestral Bonificacions 
 20 % anual 

 
3a Tarifa.  
 
Ocupació amb taulats i altres elements anàlegs, amb o sense finalitat lucrativa, de 
terrenys d'ús públic local: 
 
Per metre quadrat d'ocupació 200 €uros. 
 
4a Tarifa.  
 
Ocupació amb taules i cadires, amb finalitat lucrativa, de terrenys d'ús públic local: 
  
Per metre quadrat i dia d'ocupació 0’90 €uros.  
 
En aquells casos en què l'ocupació de la tarifa 3a i 4a interrompa totalment el trànsit, 
s'aplicaran les quotes de l'apartat anterior amb un recàrrec del 20 %. 
  
5a Tarifa.  
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Ocupació amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, 
bastides, grues i altres instal·lacions anàlogues.  
 
a) En els casos en què l'obra es faça en zona que afecte al trànsit (tant rodat com de 
vianants) i en els projectes que per les seues característiques necessiten estudi de 
Seguretat, es diferenciaran les obres menors de les majors (aquelles que precisen 
projecte tècnic), de la següent forma: 
 

OBRES MENORS 0,36 € m²/dia 
Quota mínima 6 € 
OBRES MAJORS 0,12 € m²/dia 
Quota mínima 20,00 € 

 
En aquells casos que l'ocupació interrompa totalment el trànsit, s'aplicaran les quotes 
de l'apartat anterior amb un recàrrec, o siga: 
 

OBRES MENORS 0,72 € m²/dia 
Quota mínima 12 € 
OBRES MAJORS 0,24 € m²/dia 
Quota mínima 40 € 

 
b) En els casos d'obertura de rases, la quota per a tot tipus d'obra serà: 
 

PER OBERTURA DE 
RASA 

0,36 € m²/dia 

Quota mínima 6 € 
 
Per a  garantir el compliment de l'apartat b) de la 5a tarifa, s'efectuarà un depòsit de 
300 €. 
 
Nota 1.- En les obres majors, en cas d'utilitzar vehicles de gran grandària com camions 
grua, camions formigonera i camions de bombeig de formigó, l'ocupació a considerar 
serà de 50 m². 
 
Nota 2.- En cap cas s'autoritzarà ocupar una longitud de via pública superior a la 
longitud de façana de la parcel·la, solar o l'edifici on es vagen a executar les obres que 
generen la necessitat d'ocupar via pública. 
 
6a Tarifa. Ocupació amb mobiliari urbà en terrenys d'ús públic local. 
 
El mobiliari urbà a col·locar, consistirà en jardineres de formigó vist tractat amb forma 
circular. Les jardineres es col·locaran al costat de la vorera en aquells carrers on hi 
haja aparcament fix a un costat i a l'altre del carrer, de forma que no quede el mobiliari 
urbà al mig de la calçada. Les voreres hauran de tenir una amplària superior a un 
metre cinquanta (1,50 m), de forma que en l'estretament puntual del pas lliure que 
puga produir entre la jardinera i les façanes, permeta l'encreuament de dues persones 
folgadament, i fins i tot, l'encreuament d'una persona amb mobilitat reduïda amb un 
vianant.  
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La distància lliure entre jardineres caldrà ser múltiple de cinc metres  (5 m) en cas de 
diverses places contigües, i en cas que existira només una plaça  d'aparcament entre 
jardineres, aquesta distància hauria d'augmentar-se a sis metres (6 m). 
Es plantaran arbres de dimensions entre tres i cinc metres d'altura, que consistiran 
principalment en palmeres de la família wasintonias. 
 
Per jardinera i any d'ocupació 600 €uros.  
 
Art. 7. Meritació.  
 
La taxa es merita i, per tant, naix l'obligació de contribuir des del moment d'iniciació de 
l'aprofitament especial, s'haja obtingut llicència d'ocupació o no. En aquest segon cas, 
sense perjudici de les sancions que hi puga haver per infracció tributària.  
 
Art. 8. Normes de gestió.  
 
1. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes regulades en l'article 6 es liquidaran 
per cada aprofitament sol·licitat o realitzat.  
 
2. Els interessats en la concessió d'aprofitaments regulats en la present Ordenança, 
hauran de sol·licitar-los prèviament i fer el depòsit previ de l'import total de la taxa 
resultant segons els metres quadrats i període d'aprofitament sol·licitat, que tindrà el 
caràcter d'autoliquidació, segons allò que s'ha disposat per la lletra A) del paràgraf 1 de 
l'article 26 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
 
3. Per als aprofitaments regulats en la 1a tarifa, aquests es liquidaran per cobrador 
autoritzat el mateix dia d'instal·lació de les parades de fira. 
 
4. Per als aprofitaments regulats en la 2a tarifa, amb la sol·licitud d'aprofitament haurà 
d'aportar-se: Autoliquidació i justificant d'ingrés a favor de l'Ajuntament de Corbera de 
la quantitat resultant de l'aplicació de la tarifa. Les altes que es produïsquen es 
liquidaran per trimestres naturals. 
En cas de no ocupar el domini públic durant quatre setmanes, es procedirà a la seua 
readjudicació.  
Les autoritzacions s'entendran concedides fins al 31 de desembre de cada exercici. 
Caldrà sol·licitar la renovació de la parada dins dels deu dies següents a la seua 
caducitat. 
 
5. Per als aprofitaments regulats en la 3a i 4a tarifa, amb la sol·licitud d'aprofitament 
haurà d'aportar-se:  
 
- Autoliquidació i justificant d'ingrés a favor de l'Ajuntament de Corbera de la quantitat 
resultant de l'aplicació de la tarifa. 
- Pla detallat de la superfície que es pretén ocupar i el nombre de taules i cadires 
estimades que ocuparan la citada superfície. 
 
L'aprofitament previ a la seua concessió, que correspondrà a l'Alcaldia, requerirà que 
pels serveis de la Policia Local s'emeta l'oportú informe que incidirà:  
 
- Sobre la realitat física i possibilitat de l'aprofitament sol·licitat.  
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- Sobre la pertorbació que poguera produir l'aprofitament sol·licitat sobre el trànsit de 
vianants i rodat.  
- Sobre la pertorbació que poguera produir l'aprofitament sol·licitat sobre 
l'estacionament de vehicles. 
- Sobre la pertorbació que poguera produir l'aprofitament sol·licitat sobre el veïnat que 
confronta. 
Emés el citat informe, l'Ajuntament autoritzarà o denegarà l'aprofitament sol·licitat. En 
cas de denegar-se l'autorització sol·licitada, l'Ajuntament procedirà a la devolució, 
prèvia sol·licitud de l'interessat, del depòsit ingressat en les arques municipals.  
 
6. Per als aprofitaments regulats en la 5a tarifa, amb la sol·licitud d'aprofitament haurà 
d'aportar-se:  
 
- Autoliquidació i justificant d'ingrés a favor de l'Ajuntament de Corbera de la quantitat 
resultant de l'aplicació de la tarifa. 
- En cas que l'aprofitament es referisca a instal·lació de grues en via pública, hauran de 
complir el que disposa en la MIE – AEM – 1-2-3 i 4. 
 
El període de l'autorització per a l'aprofitament sol·licitat, començarà a computar-se a 
partir de la data de concessió de la llicència d'obra municipal. En cas de no complir el 
termini d'aprofitament concedit en l'autorització, se li comunicarà, prèvia advertència, 
de la corresponent infracció tributària comesa, que podrà ser sancionada en els termes 
de la  Llei General Tributària. 
 
7. L'aprofitament regulat en la 5a tarifa, pel que fa a instal·lació de grues en via pública, 
la seua concessió requerirà informe previ de l'Enginyer Tècnic Municipal que incidirà 
sobre els següents aspectes: 
 

- Seguretat de la instal·lació. 
- Condicionaments urbanístics d'aquesta.  

 
Així mateix, la citada concessió requerirà informe previ dels Serveis de la Policia Local 
que incidirà, sobre la incidència de l'aprofitament en el trànsit rodat i de vianants. Al 
mateix informes es proposarà, si és procedent, les corresponents mesures correctores.  
 
9. L'incompliment dels termes de les autoritzacions concedides suposarà infracció 
tributària simple que podrà ser sancionada segons la  Llei General Tributària. 
L'incompliment reiterat dels termes de l'autorització podrà suposar la retirada de la 
llicència d'ocupació, sense perjudici de les sancions que es pogueren imposar. 
S'entendrà als efectes del present número que hi ha incompliment reiterat, quan 
s'incomplisquen els termes de la llicència per tres o més vegades.  
L'autorització es referirà exclusivament al període de temps i metres quadrats que 
s'indiquen en la llicència d'ocupació i pla adjunt. L'autorització no tindrà perquè cenyir-
se als metres i ubicació física sol·licitada.  
 
10. L'interessat podrà renunciar a la llicència d'ocupació en qualsevol moment, i 
produirà efectes fiscals a partir del dia següent al coneixement  formal per l'Ajuntament 
de dita renúncia. En aquest cas, l'Ajuntament procedirà, prèvia sol·licitud de 
l'interessat, a la devolució de la part proporcional del depòsit previ.  
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11. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides o arrendades a 
tercers. L'incompliment d'aquest mandat donarà lloc a la immediata anul·lació de la 
llicència.  
 
Art. 9. Règim d'infraccions i sancions.  
 
En tot allò que es refereix a la qualificació d'infraccions tributàries i sancions, s'estarà al 
que disposa  la Llei General Tributària.  
 
Disposició Derogatòria.  
 
Queda derogada, a partir de l'entrada en vigor de la present ordenança fiscal, l’ 
“Ordenança reguladora  de la taxa per instal·lació de parades, barraques, casetes de 
venda, espectacles, atraccions o recreació, situats en terrenys d'ús públic local, així 
com indústries dels carrers i ambulants i rodatge cinematogràfic”, “Ordenança 
reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, 
tribunes, taulats i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa” i “Ordenança 
reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic local amb mercaderies 
materials de construcció, runes, tanques puntals, bastides i altres instal·lacions 
anàlogues”, que van ser aprovades per l'Ajuntament Ple en sessió de 17 de novembre 
de 1998, i publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de 19 de març 
de 1999.  
 
Disposició Final. 
 
La present Ordenança Fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el dia 27 de maig de 2004, i aprovada de manera definitiva per 
Resolució de l’Alcaldia núm. 119/04, de data 15 de juliol de 2004, començarà a aplicar-
se a partir de l’endemà de la seua publicació definitiva en el Butlletí Oficial de la 
Província de València. 
 
Diligència per fer constar que, aquesta ordenança ha sigut publicada Butlletí Oficial de la Província de 
València núm. 178, de data 28 de juliol de 2004 i es mantindrà vigent fins que es modifique o es derogue 
expressament. Igualment es fa constar que, ha sigut modificada mitjançant acord plenari de data 29 
d’abril de 2010, hi ha sigut publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 
160, de data 8 de juliol de 2010. 
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