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2.2.2. Ordenança fiscal reguladora de les taxes per
utilització privativa o aprofitament especial de béns
de domini públic municipal amb mercaderies,
materials de construcció, parades, barracons,
espectacles i altres instal·lacions anàlogues

I. FONAMENT I NATURALESA
Article 1
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució espanyola i per l’article
106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb les
disposicions de l’article 57, en relació amb l’article 20, els dos del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, este ajuntament establix
l’ordenança fiscal reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial de béns de
domini públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, parades, barracons, espectacles i
altres instal·lacions anàlogues.

II. FET IMPOSABLE
Article 2
Constituïx el fet imposable la utilització privativa o l’aprofitament especial de béns de domini públic
municipal, encara que es duga a terme sense la preceptiva llicència o concessió, amb qualsevol dels
objectes o efectes previstos en esta ordenança o amb motiu de les activitats que conté, i en particular:
a) Mercaderies, materials de construcció i runa.
b) Casetes d’obres, casetes de promoció i venda d’immobles, i materials solts.
c) Tanques i bastides.
d) Assortidors i depòsits de carburants.
e) Parades, barraques, casetes de vendes, espectacles o atraccions situades en terrenys d’ús públic.
f) Indústries de carrer i ambulants.
g) Rodatge de pel·lícules, vídeos i registres televisius de caràcter publicitari o comercial amb finalitat
lucrativa i amb l’autorització municipal prèvia.
h) Distribució gratuïta de premsa.
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III. SUBJECTE PASSIU
Article 3
1. Són subjectes passius d’esta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques,
així com les entitats a què es referix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que disfruten,
utilitzen o aprofiten especialment el domini públic municipal en benefici particular.
2. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o
jurídiques a què es referix l’article 42 de la Llei General Tributària.

IV. MERITACIÓ I PERÍODE IMPOSITIU
Article 4
1. Es merita la taxa quan s’inicie l’ús privatiu o l’aprofitament especial, encara que es porte a efecte
sense el permís oportú de l’Administració municipal. A este efecte, es presumirà que s’inicia l’ús
privatiu o l’aprofitament especial amb la notificació a l’interessat de la llicència o autorització per
a este, llevat que l’acte administratiu autoritzador especifique la data d’inici de l’ocupació o la
delimite temporalment, i en este cas seran les dates autoritzades les que determinen la meritació
de la taxa.
2. No obstant això, podrà exigir-se l’ingrés previ del seu import abans de retirar la corresponent
llicència o autorització.
3. Quan les ocupacions de domini públic local previstes en esta ordenança exigisquen la meritació
periòdica de la taxa, esta tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà
l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa, i en este cas el
període impositiu s’ajustarà a eixa circumstància amb el prorrateig consegüent de la quota, ja
siga per dies o mesos, segons la tarifa de què es tracte, d’acord amb la regulació prevista en
l’article 5 d’esta ordenança.

V. QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 5
Les quotes tributàries es determinaran per l’aplicació de les tarifes següents, en funció del temps de
duració dels aprofitaments i la superfície ocupada mesurada en metres quadrats:
1. Mercaderies, materials de construcció i runa:
2
- En contenidors: per m o fracció/dia ………………………….…………..………………….....
0,31 euros
La runa procedent d’obres es depositaran en contenidors, amb subjecció al que establix el
capítol V de l’ordenança reguladora d’activitats en la via pública.
2. Casetes d’obres, casetes de promoció i venda d’immobles, i materials solts:
2
- Per m o fracció/dia …………………,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,……………..………………………..…
0,31 euros
Sense perjudici de l’aplicació de les disposicions de l’ordenança d’obres d’edificació i activitats
de 29/06/2012, quan es produïsca un aprofitament de la via pública amb materials de
construcció sense autorització municipal, i sense perjudici de les mesures que resulten
procedents en l’exercici de les facultats demanials i potestats administratives de l’Ajuntament, i
imposició de sancions que resulten procedents, la Inspecció de Tributs alçarà acta i practicarà la
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liquidació que corresponga, d’acord amb la tarifa següent: 5,66 euros per metre quadrat de via
pública i mes o fracció respecte a la dificultat o interrupció del lliure trànsit.
3. Tanques i bastides:
2
- Per m de via pública respecte a la dificultat o interrupció del lliure trànsit amb tanques,
separadors fixos o mòbils, bastides, i per mes o fracció d’aprofitament
……………………………………………………………………………………………......................................
5,66 euros
Notes per a l’aplicació d’este epígraf:
1. En les bastides anomenades “volades” que no impedisquen el lliure accés a les diferents
entrades que tinga l’edifici en planta baixa ni dificulten sensiblement la lliure circulació per les
voreres i calçades, que estiguen a la par, degudament protegits a la part inferior en la garantia
de la seguretat dels qui transiten per baix, els tipus d’exacció d’esta taxa es reduiran en un 50
per cent.
2. No estaran subjectes a este preu els aprofitaments amb tanques i bastides que tinguen
l’objecte exclusiu de reparar, endreçar, ornamentar o embellir les façanes dels edificis.
La no-subjecció és independent del gravamen a què està subjecte l’aprofitament del domini
públic per mitjà d’anuncis o publicitat instal·lada sobre estes tanques o bastides, segons la
tarifa que es regule en l’ordenança corresponent.
3. La qualificació dels aprofitaments, als efectes dels dos paràgrafs anteriors, s’haurà de fer a
petició dels interessats, per mitjà d’una resolució d’Alcaldia, amb el dictamen previ dels
servicis tècnics municipals acreditatius que es donen les circumstàncies que justifiquen esta
qualificació.
4. Assortidors i depòsits de carburants:
Les instal·lacions dedicades a la venda de gasolina ubicades en la via pública o en parcs i jardins
municipals satisfaran cada una una quota semestral de ……......................................
885,92 euros
5. Parades, barraques, casetes de vendes, espectacles o atraccions situades en terreny d’ús públic:
5.1. Parades, casetes o espais per a la venda d’articles adossats o no a establiments:
2
Per m /mes o fracció ……………………..……………………………………………………..……....
17,76 euros
Dimensions mínimes a l’efecte de liquidació:
- Parades de bunyols i gelats 4 metres quadrats.
Al mes de març, la quota serà la resultant de multiplicar la tarifa ordinària pel coeficient 1,57.
2
5.2. Barraques i espectacles, i actes commemoratius amb tancament de carrers, per m /mes o
fracció.
En general ……………………………………………………………...…………………………………….....
8,92 euros
Quan la instal·lació estiga menys d’un mes, la quota es prorratejarà per dies.
5.3. Instal·lacions en els recintes o espais tancats per a les fires de Juliol i Nadal. Com que el seu
gaudi se subjecta a l’autorització corresponent i és limitat el seu nombre, les autoritzacions
s’adjudicaran per mitjà de licitació, de conformitat amb el que es preveu en l’article 61,
número 2, del Reglament de Béns de les Corporacions Locals, per la qual cosa les quantitats
que cal exigir seran l’import de les rematades adjudicades, amb tipus de licitació i la resta de
condicions que es fixaran en els oportuns plecs de la corporació.
Notes per a l’aplicació dels epígrafs 5.1 i 5.2 d’esta tarifa:
1. No estaran subjectes a la taxa els aprofitaments realitzats amb les instal·lacions de les
comissions falleres, sempre que es desenvolupen dins de la seua demarcació respectiva.
2. Tampoc ho estaran els realitzats amb motiu d’activitats i festejos populars i/o tradicionals
per associacions privades, familiars, de veïns, sindicals, de confessions religioses o de barris,
sempre que a més no tinguen ànim de lucre i no constituïsca “en este sentit” una activitat
comercial o mercantil.

6/8

REGIDORIA D’HISENDA

6. Indústries de carrer i ambulants:
6.1. Per persona, mes i fracció ……………………………………..………………………………..........
35,53 euros
6.2. Carro de mà, mes o fracció …………………….……………………………………………............
52,32 euros
6.3. Vehicles mes o fracció:
- Fins a 2 tones càrrega útil ………………………………………………..…………………………......
76,60 euros
- De més tonatge …………………………………………………………………………………………....... 242,34 euros
7. Rodatge de pel·lícules, vídeos i registres televisius de caràcter publicitari o comercial amb finalitat
lucrativa i amb l’autorització prèvia municipal.
Per setmana o fracció i metre quadrat ……..…..…………………………………..…………..........
2,33 euros
Per a l’aplicació d’esta tarifa es computarà el total de la superfície ocupada amb motiu del
rodatge, incloent-hi vehicles, decorats, materials de filmació, etc.
No hi estan subjectes els supòsits següents:
- Retransmissió de celebracions populars i esdeveniments esportius que tinguen lloc en la via
pública i altres béns d’ús públic.
- Filmacions subvencionades per les administracions públiques en més del 50 % del seu
pressupost.
- Rodatge de curtmetratges realitzats per alumnes d’escoles o acadèmies de cine i, en general,
els que tinguen caràcter formatiu, sempre que esta circumstància siga referendada per l’òrgan
competent.
- Rodatge de pel·lícules documentals o programes de televisió amb finalitat exclusivament
informativa o benèfica.
Quan el rodatge no tinga lloc en la via pública, de manera que l’ocupació d’esta es limite a la
instal·lació d’elements auxiliars, com ara vehicles, unitats mòbils, etc. al servici del rodatge,
desplegat en interiors de finques, la tarifa que calga aplicar es reduirà en un 50 %.
8. Distribució gratuïta de premsa, per instal·lació (mòbil) o semovent, amb unes dimensions màximes
de 0,50 metres d’ample, 0,50 metres de llarg i 1,20 metres d’alt i any
…………………………………………………………………………………………………………………………… 119,23 euros
Quan els aprofitaments gravats en esta ordenança s’efectuen sobre superfícies subjectes a l’ORA i
impedisquen el seu desenvolupament, la tarifa s’incrementarà en un 100 per cent.
En tot cas, quan la utilització del domini públic municipal comporte un deteriorament d’este, el
beneficiari estarà obligat al reintegrament del cost de les despeses de reparació i al depòsit previ del
seu import, segons el que preveu l’article 24.5 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

VI. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Article 6
Les tarifes per rodatge de pel·lícules, vídeos i registres televisius de caràcter publicitari o comercial
amb finalitat lucrativa i amb l’autorització prèvia municipal previstes en l’apartat 7 de l’article 5 tindran
una bonificació del 100 per cent quan es tracte de rodatges en què es dóna algun dels supòsits
següents:
a) Que una part significativa del seu metratge discórrega a la ciutat de València i la ciutat resulte
promocionada a l’exterior positivament pels seus valors culturals, patrimonials, etnològics o
turístics.
b) Que l’equip de rodatge s’allotge o residisca majoritàriament a la ciutat de València; a l’efecte, serà
determinant el volum de contractació a la ciutat amb motiu del rodatge.
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L’aplicació d’esta bonificació requerirà que la productora responsable de la pel·lícula dirigisca
petició raonada i memòria justificada a l’Ajuntament de València, que resoldrà el que siga
procedenta, sense que la sol·licitud tinga caràcter vinculant.

VII. GESTIÓ I COBRAMENT DEL TRIBUT
Article 7
1. Amb caràcter general, els interessats a dur a terme els aprofitaments arreplegats en esta
ordenança fiscal hauran de sol·licitar, prèviament, la llicència municipal corresponent, fent constar
en la sol·licitud la duració estimada de l’ocupació si fóra possible.
2. La quota tributària exigible d’acord amb la tarifa es liquidarà per cada aprofitament sol·licitat o, si
és el cas, realitzat de fet.
3. No es consentirà l’ocupació de la via pública fins que no s’haja obtingut la llicència corresponent
pels interessats.
4. Per a la liquidació i recaptació d’esta taxa podrà utilitzar-se qualsevol dels sistemes autoritzats per
la llei, si bé, amb caràcter general i prèviament a l’atorgament de l’autorització, haurà d’abonar-se
l’import de la taxa. Respecte de cada sistema caldrà ajustar-se a les disposicions de l’Ordenança
Fiscal General.
5. L’abonament de la taxa no exclou el de les sancions o multes que siguen procedents per ocupació
del domini públic sense l’autorització corresponent.

VIII. INFRACCIONS I SANCIONS
Article 8
Caldrà ajustar-se a les disposicions de la Llei General Tributària i de la resta de disposicions que la
complementen i la despleguen, i de l’Ordenança Fiscal General.

DISPOSICIÓ FINAL
Esta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia que es publique en el Butlletí Oficial de la Província,
començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2016 i es mantindrà en vigor fins que se n’acorde
la modificació o derogació.
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