Ordenances fiscals 2017

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.13 REGULADORA DE LA TAXA PER LA
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT DEL SÒL, VOL I SUBSÒL DE LA
VIA PÚBLICA

Disposicions generals
ARTICLE 1
A l’empara d’allò que disposen els articles 57 i 20 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del
sòl, vol i subsòl de la via pública, que es regirà per aquesta ordenança fiscal.

Fet imposable
ARTICLE 2
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’ús comú especial normal i l’ús privatiu
del sòl, vol i subsòl de la via pública.
Les utilitzacions i aprofitaments de la via pública sobre els que recau la taxa regulada
per aquesta ordenança són:
1. Ús comú especial
1.1. Activitats comercials i industrials i elements annexos
Aparells automàtics de venda, prestació de serveis i recreatius
Vetlladors
Tendals, ombrel·les, marquesines i similars
1.2. Parades de venda temporals o estacionals
Gelats, xurreria, bunyoleria, castanyes, fruites seques i llaminadures
Restants articles autoritzats
1.3. Parades de venda en fires, mercats ocasionals, festes i altres
activitats.
1.4. Exercici d’activitats a la via pública
Artistes, pintors, dibuixants i caricaturistes
Rodatge de pel·lícules o vídeos i sessions fotogràfiques d’anuncis
comercials
Distribució a mà de fulletons publicitaris
Distribució a mà de premsa gratuïta
Altres activitats que puguin autoritzar-se d’acord amb les disposicions
vigents
2. Ús privatiu
2.1. Activitats recreatives
Instal·lació en la via pública d’atraccions, casetes de fira, tómboles i
similars, destinats a la celebració d’espectacles, balls, concerts i
representacions
2.2. Quioscos
2.3. Aprofitaments especials de sòl, vol i subsòl
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Explotació de càmeres i corredors subterranis
Mostres en establiments de venda
Tanques per a usos diversos i ocasionals no relacionats amb la celebració
d’espectacles o activitats recreatives
Cessió per la seva explotació de la xarxa de tubulars propietat de
l’Ajuntament
2.4. Pals publicitaris, monòlits, cartelleres i similars sobre la via pública

Subjecte passiu
ARTICLE 3
Seran subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques, així com les entitats a les quals es refereix l’article 35.4 de la Llei
general tributària, a favor dels qui s’atorguen les llicències, autoritzacions o
concessions municipals o els qui, en el seu cas, es beneficiïn de l'aprofitament.
ARTICLE 4
1. L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estaran obligats al
pagament de la taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del sòl, vol
i subsòl de la via pública pels aprofitaments inherents als serveis públics de
comunicacions que explotin directament i per tots els que immediatament
interessin la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
2. Estaran exemptes de pagament de la taxa l’Organització Nacional de Cecs
Espanyols pels quioscos de venda de cupons o similars, destinats a les
activitats social de l’Organització.
3.1 Estaran exempts de pagament de pagament de la taxa les ocupacions de
via pública contemplades a l’apartat 2, ús privatiu, de l’article 2, de:
a) Les administracions públiques
b) Les entitats sense ànim de lucre que compleixin les condicions
enumerades a l’article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim
fiscal de les entitats sense fins lucratius i del incentius fiscals al
mecenatge.
c) Les entitats inscrites en el Registre municipal d’entitats d’interès
Municipal.
d) Les entitats que sense estar incloses en la classificació anterior, si
gaudeixen d’aquest reconeixement per tenir com a objecte social una
sèrie d’activitats considerades de caràcter complementari a les
competències municipals, com ara la sostenibilitat i els objectius per al
desenvolupament de l’Agenda 21, el foment de l’economia social o de la
investigació, de promoció del voluntariat social o de la investigació,
l’atenció a les persones amb risc d’exclusió, de suport mutu i altres de
naturalesa similar, també estaran inclosos en l’esmentada exempció.
3.2. En tots aquests supòsits, hauran d’acreditar el compliment dels requisits
de que les activitats, que vagin a desenvolupar en el domini públic, siguin
de caràcter cívic, educatiu, científic, cultural, esportiu o sanitari, o bé, que
promoguin o defensin els drets humans, la justícia social, la cooperació al
desenvolupament, la defensa del medi ambient o dels drets dels
consumidors i usuaris, o qualsevol altre objecte que es consideri i
argumenti que comporta un benefici social.
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3.3. En tots el casos, també hauran de justificar que l’activitat que pretenen
realitzar es gratuïta i no comporta cap tipus d’aportació econòmic per part
dels participants, ni es tracta d’una campanya o acte similar que inclogui
algun tipus de contraprestació o explotació per part d’un tercer.
4.1. Gaudiran d’una bonificació del 80 % les ocupacions de la via pública
contemplades en l’apartat 1, ús comú especial, de l’article 2, quan es
realitzin activitats que siguin promogudes o impulsades per l’Ajuntament
de l’Hospitalet i l’organitzador principal estigui dins de qualsevol de les
categories contemplades a l’apart 3.1 d’aquest article.
4.2. En tots el casos, també hauran de justificar que l’activitat que pretenen
realitzar es gratuïta i no comporta cap tipus d’aportació econòmic per part
dels participants, ni es tracta d’una campanya o acte similar que inclogui
algun tipus de contraprestació o explotació per part d’un tercer.

Obligació de contribuir
ARTICLE 5
1. Aquesta taxa es meritarà quan, un cop sol·licitada la preceptiva llicència o
autorització, l'aprofitament especial o l’ús privatiu sigui autoritzat.
2. Igualment, es meritarà la corresponent taxa quan es produeixi l’efectiu
aprofitament especial o ús privatiu sense la prèvia i preceptiva autorització
municipal. Tot això sens perjudici de l’exigència de previsibles responsabilitats en
l’àmbit sancionador derivades de la infracció per la comissió omissiva.
3. S’estableix la meritació periòdica de les taxes dels aprofitaments especials o ús
privatiu del domini públic, el període mínim d’ocupació o ús del qual fos d’un any i
hagués estat concedida la preceptiva autorització. Aquest tindrà lloc l'1 de gener
de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, llevat dels supòsits
d’inici o cessament en la utilització privativa, l'aprofitament especial o l’ús del
servei o activitat, en aquest cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta
circumstància.
ARTICLE 6
Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el dret a la utilització o
aprofitament del domini públic no es produís, procedirà la devolució de l'import
corresponent.

Quota tributària
ARTICLE 7
L'import de les taxes previstes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del
sòl, vol i subsòl de la via pública, es fixen tenint com a referència el valor que tindria
en el mercat la utilitat derivada d’aquesta utilització o aprofitament, si els béns
afectats no fossin de domini públic. Tot això, d’acord amb els informes
tecnicoeconòmics als quals fa referència l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març.
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Quan s’utilitzin procediments de licitació pública, l'import de la taxa vindrà determinat
pel valor econòmic de la proposició sobre la qual recaigui la concessió, l’autorització
o l’adjudicació.

Tarifes
ARTICLE 8
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el quadre
de tarifes següent:

Tarifa
Euros
1. Ús comú especial
1.1. Activitats comercials i industrials i elements annexos
1.1.1. Aparells automàtics de venda, prestació de serveis
i recreatius
A. Bàscules automàtiques, aparells distribuïdors de 44,16
gasolina, aparells de venda automàtica, caixers
automàtics, aparells recreatius infantils o altres
similars.
Per cada m2 o fracció. Al trimestre o fracció
B. Aparells automàtics per al rentat de vehicles o
altres serveis a l’automoció.
Per cada aparell. Al mes o fracció:
a) Fins a 45 m2
b) De 45 a 60 m2
c) De 60 a 75 m2
d) De 75 a 90 m2
e) Per cada m2 o fracció que excedeixi de 90
m2. Al mes
C. Espai destinat exclusivament per a l’accés de
vehicles als aparells automàtics.

661,38
771,82
873,45
992,64
14,72
7,33

Per cada m2 o fracció. Al mes o fracció
1.1.2. Vetlladors
Per cada vetllador o conjunt format per una taula i quatre
cadires:
a) Tarifa anual, de l’1 de gener al 31 de desembre
178,55
b) Tarifa anual, només festius i les seves vigílies
84,41
c) Tarifa de temporada d’estiu, del 15 d’abril al 15 108,22
d’octubre
d) Tarifa eventual, per dia amb un mínim de 2 dies
5.20
a efectes de liquidació
1.1.3. Tendals, ombrel·les, marquesines i similars
A) Tendals amb fins a dos tancaments laterals
a) Tarifa anual. Fins a 6 m2
180,69
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b) Tarifa anual. Cada m2 o fracció que
17,29
excedeixi els 6 primers
c) Tarifa de temporada, del 15 d’abril al 15 117,96
d’octubre. Fins a 6 m2
d) Tarifa de temporada. Cada m2 o fracció
10,10
que excedeixi els 6 primers
B) Ombrel·les o para-sols fins a 1,44m2
Per a superfícies superiors s’aplicarà la tarifa
A)
a) Tarifa anual. Cada m2 o fracció
39,07
b) Tarifa de temporada, del 15 d’abril al 15
22,80
2
d’octubre. Cada m o fracció
C) Tendals subjectes a la façana i marquesines
12,95
Tarifa anual. Per cada ml o fracció
1.2. Parades de venda temporals o estacionals
Les ocupacions de durada inferior al període establert, es
liquidaran per la tarifa 1.3
1.2.1. Gelats, xurreria, bunyoleria, castanyes, fruites
seques i llaminadures. Cada m2 o fracció. Al mes
1.2.2. Restants articles autoritzats.
Cada m2 o
fracció. Al mes
1.3. Parades de venda en fires o mercats ocasionals festes
i altres activitats.
1.3.1 Ocupacions fins a un màxim de 3 dies.
Per cada m2 o fracció i dia o fracció
1.3.2. Ocupacions de més de 3 dies
Per cada m2 o fracció i dia o fracció, amb un mínim
de 5 dies a efectes de liquidació
1.4. Exercici d’activitats a la via pública

16,18
16,18

3,96
1,98

1.4.1. Artistes: pintors, dibuixants i caricaturistes. Per
1,98
cada m2 o fracció. Al dia, amb un mínim de 5 dies a
efectes de liquidació
1.4.2. Rodatge de pel·lícules o vídeos i sessions 361,86
fotogràfiques d’anuncis comercials. Per cada dia
Els rodatges de cinema, televisió, documentals i
sessions fotogràfiques que no tinguin una finalitat
publicitària comercial, no estan subjectes al pagament de
la taxa.
En el seu cas, la prestació de serveis de vigilància o
d’altres per la Guàrdia Urbana comportarà el pagament
de la taxa corresponent.
1.4.3. Distribució de fulletons publicitaris a mà. Per punt
7,85
de distribució i dia, amb un mínim de 5 dies a efectes de
liquidació
1.4.4. Distribució a ma de premsa gratuïta
76,42
a) Per punt de distribució. Al mes
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7,85
b) Per punt de distribució. Al dia, amb un mínim de
5 dies a efectes de liquidació
1.4.5. Restants activitats que puguin autoritzar-se
d’acord amb les disposicions vigents
1,98
a) Cada m2 o fracció. Al dia, amb un mínim de 5
dies a efectes de liquidació
16,18
b) Cada m2 o fracció. Al mes
2. Ús privatiu
2.1. Activitats recreatives
2.1.1. Atraccions
S’aplicaran acumulativament els trams següents cada 5
dies o fracció
3,67
a) Fins a 12 m2. Per cada m2 o fracció
2,14
b) De 13 a 25 m2. Per m2 o fracció
2
2
1,35
c) De 26 a 100 m . Per m o fracció
0,91
d) De 101 a 200 m2. Per m2 o fracció
0,57
e) Més de 200 m2. Per m2 o fracció
2.1.2. Casetes de tir, tómboles i similars
3,67
2
Cada m o fracció. Cada 5 dies o fracció
2.1.3. Carpes, envelats i similars
0,91
Cada m2 o fracció. Cada 5 dies o fracció
2.2. Quioscos
2.2.1. Tarifa d’ocupació de via pública
a) Fins a 6 m2. Al trimestre o fracció
239,14
b) Cada m2 o fracció que excedeixi dels 6 m2
43,25
primers. Al trimestre o fracció
2.3. Aprofitaments especials del vol, sòl i subsòl
2.3.1. Explotació d’instal·lacions, cambres, corredors,
canalitzacions, conduccions i canonades subterrànies de
qualsevol material.
Estan obligats al pagament de la taxa les persones
físiques o jurídiques que ocupin o utilitzin instal·lacions,
cambres, corredors, canalitzacions, conduccions o
canonades subterrànies de qualsevol material situades
en el subsòl de les vies públiques, siguin o no propietat
d’aquestes.
Cada m3, inclosos espessors de mur, solera i sostres:
a) A l’any
b) Cada trimestre o fracció
2.3.2. Mostres en establiments de venda, amb un màxim
de 0,50 m de sortint, en voreres de més de 3 m
Cada m2 o fracció. Cada mes o fracció
2.3.3. Tanques per a usos diversos, ocasionals i no
relacionats amb la celebració d’espectacles o activitats
recreatives, amb superfície mínima d’ocupació de 400 m2

15,86
3,98

16,18

Cada m2 o fracció. Cada 15 dies o fracció
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2.3.4. Utilització de xarxes tubulars propietat de
l’Ajuntament situades en la via pública, per a usos
industrials i comercials.
Cada m lineal de cessió
2.3.5. Pals publicitaris, monòlits, cartelleres i similars
sobre la via pública
Cada m2 de superfície útil d’exposició, amb un mínim de
3 m a efectes de liquidació. Cada trimestre o fracció

3,50

14,72

2. A les ocupacions de via pública contemplades als epígrafs 2.1.1 (Atraccions de
fira) i 2.1.2 (Casetes de tir, tómboles i similars) de la tarifa, que s’efectuïn en els
períodes de l’1 de gener al 31 de març i/o de l’1 de novembre al 31 de desembre,
se les aplicarà una tarifa reduïda del 50 per cent sobre la tarifa ordinària prevista a
l’apartat anterior d’aquest article.
A les ocupacions de via pública contemplades a l’epígraf 1.1.2 (Vetlladors) que
s’efectuïn sobre la calçada mitjançant la instal·lació d’una tarima, se’ls aplicarà una
tarifa del 154 % sobre la tarifa ordinària.
ARTICLE 9
En qualsevol cas, quan la utilització privativa o l'aprofitament especial comporti la
destrucció o deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sens perjudici del
pagament de la taxa que tingués lloc, estarà obligat al reintegrament del cost total de
les respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import
en la quantia que s’estableix en l’article 18 de l'Ordenança fiscal reguladora de
l’impost de construccions, instal·lacions i obres.
Si els danys fossin irreparables, aquest municipi serà indemnitzat en la quantia igual
al valor dels béns destruïts o en l'import del deteriorament dels danyats.

Normes de gestió i recaptació
ARTICLE 10
Els subjectes passius efectuaran l’ingrés d’aquesta taxa mitjançant autoliquidació.
Els subjectes passius presentaran l’imprès de l’autoliquidació degudament emplenat
juntament amb la sol·licitud de llicència o autorització que no es tramitarà sense que
s’hagi efectuat l’ingrés corresponent en la Tresoreria Municipal o en les entitats
col·laboradores autoritzades.
S’estableix la meritació periòdica de les taxes d’aquells aprofitaments especials o
usos privatius del domini públic, el període mínim d’ocupació o ús del qual hagi estat
d’un any i hagi estat concedida la preceptiva llicència o autorització. El pagament
s’efectuarà per anys naturals mitjançant el padró o matrícula corresponent, de
conformitat amb el que s’exposa a l’article següent.
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ARTICLE 11
1. En les taxes que fan referència a aquells aprofitaments especials o ús privatiu del
domini públic, el període mínim del qual fos d’un any, el període impositiu
comprendrà l’any natural, llevat del cas dels supòsits d’inici o cessament en la
utilització privativa o l'aprofitament especial, en aquest cas, el període impositiu
s’ajustarà a aquesta circumstància amb el següent prorrateig de la quota en els
termes que a continuació s’expressen:
a) Quan l'inici de la utilització privativa o aprofitament especial no coincideixi amb
l’any natural, la quota es calcularà proporcionalment al nombre de trimestres
naturals que restin per finalitzar l’any, inclòs el de l'inici de l’ocupació o ús del
domini públic.
b) En el cas de baixa pel cessament en l'aprofitament o ús del domini públic, les
quotes seran prorratejables per trimestres naturals, inclòs aquell en el qual es
produeixi aquest cessament. Els subjectes passius podran sol·licitar la
devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals que restin
des del següent al cessament fins a la finalització de l’any natural.
2. En les taxes en les quals l'aprofitament o ús especial del domini públic amb
període mínim d’ocupació inferior a l’any, el període impositiu serà el determinat
en la respectiva llicència d’ocupació.
ARTICLE 12
Anualment es formarà per l'Àrea competent, un padró en el qual constaran els noms i
domicilis fiscals dels subjectes passius, concepte tributari i identificació del domini
públic objecte d’aprofitament o ús i la quota tributària. Aquest padró serà aprovat per
l'Alcaldia i s’exposarà al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província,
durant el termini d’un mes perquè les persones interessades tinguin coneixement i
puguin, si escau, efectuar les oportunes reclamacions.
ARTICLE 13
La presentació de l’autoliquidació produeix els efectes de la notificació de la
liquidació de la primera meritació i suposa l’alta automàtica en el Padró o en el
registre per als exercicis posteriors.
Les quotes del tribut incloses en el Padró seran posades al cobrament en les dates
que figuren en el calendari del contribuent que per a l’exercici aprovi l’Ajuntament.
ARTICLE 14
L'Ajuntament podrà establir convenis de col·laboració amb entitats, institucions i
organitzacions representatives dels subjectes passius de les taxes amb la finalitat de
simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles,
o dels procediments de liquidació o recaptació.

Disposició final
Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les successives
modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de 20 de desembre de
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2016; entrarà en vigor l’1 de gener de 2017 i tindrà vigència mentre no se n’acordi la
seva modificació o derogació.
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