
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA 
TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENTS

ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC. 

       Article 1.- FONAMENT I NATURALESA 

            En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per 
l'article 106 de la Llei 7 /1985,de 2 d'Abril Reguladora de les Bases de Règim Local,  i 
de conformitat amb allò que es disposa en els articles 15 al 19 del RDL 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 utilització privativa i aprofitaments especials  
del domini públic, que es regirà per la present Ordenança Fiscal, les normes de la qual 
atenen a allò previngut en l'article 57 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

Article 2.- FET IMPOSABLE 

             Constitueix el fet imposable de la present Taxa, l'ocupació de domini públic, per 
qualsevol tipus d'utilització privativa o aprofitament especial del domini públic, ja siga de 
sòl, subsòl o vol, conforme a les disposicions de la present Ordenança Fiscal. 

 Article 3.-SUBJECTES PASSIUS 



 Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats 
a què es refereix l'article 36 de la Llei General Tributària, en les condicions següents: 

a) En el supòsit d'entrada de vehicles a través del domini públic els propietaris 
dels garatges o instal·lacions a qui se li concedeix l'accés. En cas de garatges 
o aparcaments propietat de comunitats de propietaris, estaran obligats al pagament, 
amb caràcter solidari la Comunitat de Propietaris i cadascun dels propietaris en 
relació a la seua participació en aquests garatges o aparcaments. 

   b) En el supòsit de reserves de domini públic per a aparcament  exclusiu, els 
propietaris dels vehicles en favor dels quals s'efectuarà aquesta reserva. Quan la  
mateixa s'hagués realitzat en favor de diversos vehicles, els titulars dels mateixos 
estaran obligats al pagament de  forma solidària. 

         c) En el supòsit d'ocupació del domini públic amb materials o instal·lacions 
afectes a la realització de construccions, instal·lacions o obres, estaran obligats de forma 
solidària, el propietari dels materials o instal·lacions, el propietari de les obres i els 
titulars de les llicències  d'obres i d'ocupació. 

d) En el supòsit d'ocupació del domini públic amb materials o instal·lacions 
afectes a activitats econòmiques, estaran obligats al pagament de forma solidària el 
propietari dels materials o instal·lacions, el titular de l'activitat i els titulars de les 
llicències d'obertura i ocupació. 

e) En el supòsit d'ocupació de domini públic amb materials o instal·lacions no 
incluídos en els apartats c) i d) anteriors, estaran obligats al pagament de manera solidària 
el propietari dels materials o instal·lacions i el titular  de la llicència d'ocupació. 

f) En el supòsit d'obertura de sondatges i rases en terrenys de domini públic, 
estaran obligats al pagament de forma solidària  el  propietari  de les obres i el  titular  de 
la  llicència d'obres. 

h) En el supòsit d'ocupació del domini públic mitjançant quioscs i altres 
instal·lacions fixes anàlogues, estaran obligats al pagament de forma solidària el titular de 
la llicència d'ocupació  i  el titular de l'activitat econòmica  a què estigueren afectes. 



i) En el supòsit d'ocupació del domini públic, mitjançant parades, barraques, 
casetes de vendes i altres  instal·lacions  anàlogues no fixes, estaran obligats al 
pagament de  forma solidària el titular de la llicència i el titular de l'activitat econòmica a 
què estigueren afectes. 

    j) En el supòsit d'ocupació del domini públic mitjançant materials o
instal·lacions  publicitàries, estaran obligats al pagament amb caràcter solidari el propietari 
dels materials o instal·lacions, el titular de la llicència d'ocupació, el titular de l'empresa 
publicitària i el titular de l'empresa  publicitada. 

       Article 4.- RESPONSABLES 

              1.-  Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu 
les persones físiques i jurídiques a què es refereix l'article 42 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 supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la  Llei General Tributària.  

Article 5.- QUOTA TRIBUTÀRIA 

            1.- La  quantia  de  la  Taxa  regulada  en  aquesta  Ordenança  serà  la  fixada  en  la 
tarifa en l'apartat següent: 

           2.- La Tarifa d'aquesta Taxa serà la següent: 

            2.1. La quantia del la Taxa  per entrada de vehicles a través del domini públic 
serà la resultant de la suma de les quanties de cadascun dels següents conceptes: 

a) Per metres lineals:
- De 0 a 5 metres lineals d'entrada: 4,95€/per metre o fracció/any.
- Més de 5 metres: 6,18 € / metre o fracció/any.

           Aquestes tarifes s'aplicaran per a la totalitat dels metres lineals de l'entrada. La 
quantia resultant de l'apartat a) serà la resultant de multiplicar els metres lineals totals de 
l'entrada pel grup de tarifa en la qual haja d'enquadrar-se la mateixa.  



b) Per capacitat de vehicles:
- 1  a 3 vehicles: una quantia per tots ells de 37,11 €/ any.
- 4  a 6 vehicles: una quota per vehicle de 9,28 €/ any.
- De 7 vehicles endavant: una quota per vehicle de 6,18 €/any. 

  Aquestes quotes s'aplicaran per als vehicles inclosos en cada tram. La 
resultant final de l'apartat b) serà la resultant de sumar les corresponents a cadascun 
dels  trams. 

c) La quantia de la Taxa per entrada de vehicles a través de domini públic en el 
cas d'aprofitaments de caràcter temporal (guals temporals) serà del 50% de la quota que 
corresponga a aprofitaments permanents (guals permanents). 

d) L'import de quota de la Taxa per l'Entrada de Vehicles a través del domini  
públic local, es prorratejarà per trimestres naturals en els casos d'inici de l'aprofitament 
especial o la utilització privativa del domini públic; així com en els casos del cessament 
d'aquest aprofitament. 

       2.3. La quantia de la Taxa per ocupació del sòl, subsòl i vol del domini públic amb 
mercaderies, materials de construcció, enderrocs, tanques, puntals, estintols, bastides i 
altres instal·lacions anàlogues quan les mateixes no estiguen afectes a la realització de 
construccions, instal·lacions o obres per a les quals siga preceptiva llicència municipal 
d'obres serà la resultant de multiplicar el nombre d'unitats segons tarifa, pel període 
d'ocupació, pel coeficient de situació contingut en l'apartat 3  d'aquest article  i per la tarifa 
continguda en l'apartat següent. 

           La tarifa aplicable als supòsits continguts en l'apartat anterior serà de 0,93 € per 
metre quadrat i dia. 

       2.4. La quantia de la Taxa per les ocupacions regulades en l'apartat 2.3, quan les 
mateixes  estiguen afectes a  la realització de construccions, instal·lacions o  obres  
subjectes al règim de llicències urbanístiques serà, en tot cas i sempre que s'haja 
d'efectuar  ocupació  del domini públic, la resultant d'aplicar la següent.



TARIFA 

A B C D E F G 

CATEGORIA valor unitari 
barrats 
bastides visera càrrega/desc grues/mat contenidors 

guals 
provisionals

m2/any m2/mes m/obra mod.mes m2/mes mod,sem any 
1ª 212,93 € 17,74 € 11,83 € 177,44 € 17,74 € 32,76 € 212,93 €
2ª 424,62 € 35,39 € 23,59 € 353,85 € 35,39 € 65,32 € 424,62 €
3ª.1 252,93 € 21,07 € 14,06 € 210,77 € 21,07 € 38,92 € 252,93 €
3ª.2 78,46 € 11,13 € 8,04 € 92,76 € 11,13 € 18,52 € 92,76 €
4ª 31,12 € 11,13 € 8,04 € 92,76 € 11,13 € 18,52 € 92,76 €

B= Barrats que ocupen via pública i bastides sobre voreres, per m2 i mes 
(min 11,13€): 212,93/12 mesos= 17,74 € /m2. Mes 

C= Viseres per a protecció de vianants, per metre lineal durant tota l'obra 
(min 8,04 €)= amplària via de servei... 18m: 212,93/18 = 11,83 €/m 

D= Càrrega i descàrrega, per mòduls de 10m2 i mes (min 92,76€.), 212,93 
x 10m2/ 12 mesos= 177,44 €/mod. mes 

E= Grues, muntacàrregues i materials, per m2 i mes (min 11,13€) 
212,93/12 mesos= 17,74 €/m2.mes 

F= Contenidors, per mòdul de 8 m2 i setmana (min 18,52€) 212,93 
x8m2/52setmanes= 32,76 € /mod. setmana 

G= Gual permanent provisional per obra i any (min 92,76€) 212,93
€ /obra.any 

A pesar d'allò disposat en l'apartat anterior, la instal·lació de grues en el domini 
públic independentment de la finalitat a la qual estigueren  afectes, reportarà, en tot cas i 
sense excepció Taxa amb una Tarifa d'1,85€, per  metre quadrat i dia d'ocupació. 

2.5. Quan l'ocupació del sòl, subsòl o vol del domini públic es realitze mitjançant 
cables, canonades, instal·lacions elèctriques i altres elements similars, la quantia de la 
Taxa  es calcularà sobre una tarifa d'1,23€  per  metre  quadrat o fracció d'ocupació i dia, 
quan  aquest càlcul fóra possible. 



En el cas que no es poguera efectuar aquest càlcul per tractar-se de cables o 
canonades de fins a 10 centímetres de diàmetre, s'aplicarà una tarifa de 0,31€ per metre 
lineal de la xarxa de cable o canonada a l'any. 

En  el  supòsit  d'elements  o  instal·lacions aèries,  s'aplicarà  el  següent           
quadre de tarifes: 

a) Cables de dos conductors: 0,46€  metre lineal o fracció a l'any.
b) Cables de tres conductors: 0,93€ metre lineal o fracció a l'any.
c) Cables de quatre o més conductors: 1,85€  metre lineal o fracció a l'any.
d) Aïlladors, muntants, escomeses elèctriques, per unitat: 3,71€ a l'any.
e) Caixes de distribució o registre i arquetes, per unitat: 6,18 € a l'any.
f) Transformadors aeris, per unitat: 30,92€ any. 

2.6. Quan s'ocupe el domini públic mitjançant tot tipus de mitjans de 
publicitat, la quantia de la Taxa serà la resultant d'aplicar l'índex de situació regulat en 
l'apartat 3, a la resultant del següent quadre de Tarifes: 

a) Pals i columnes: 61,84€ anuals.
b) Cartells: 30,92 € per metre quadrat de cartell o fracció a l'any.
c) Rètols lluminosos: 43,29 €, metre quadrat de rètol o fracció a l'any.
d) Pantalles publicitàries: 61,84€  metre quadrat de pantalla i any.
e) Altres  supòsits no inclosos en els apartats anteriors: 30,92€  anuals per 

metre quadrat ocupat i any. 

No  s'aplicarà  la present Taxa en el supòsit de propaganda dels partits 
polítics i agrupacions d'electors  en  processos  electorals i en els llocs  assenyalats  a 
aquest efecte  per l'Ajuntament.  

2.7.  En el supòsit d'obertura de sondatges i rases  o  qualsevol  remoció  de 
paviment, voreres o terres  en  el domini  públic, la quantia de la taxa serà la resultant 
d'aplicar  l'índex de situació contingut en l'apartat 3 al resultat calculat amb les tarifes 
següents: 

  a) Obertura de sondatges i rases de menys d'un metre d'ample, per cada 
metre lineal : 0,46€ al dia. 

b) Obertura de sondatges i rases d'un metre o més d'ample i qualsevol remoció 
de paviment, voreres o terres en el domini públic, per metre quadrat afectat o fracció: 
0,92€ al dia. 



             2.8.  Quan l'ocupació es realitze mitjançant quioscs i  altres  instal·lacions fixes 
anàlogues en  la via  pública, s'aplicarà la següent tarifa per m2 i amb caràcter anual: 

CATEGORIA 1º. 
                      CN 332 i AV DE BENIDORM………………………212,93€/ m2/any 

           CATEGORIA 2º. 
                   AV RAMBLA, AV JAUME I i PL. CONSTITUCIÓ……424,62€/ m2/any 

         CATEGORIA 3º. 
                  Resta de Carrers , menys les de 4 Categoria.    

3º.1. S'INCLOU EN AQUESTA CATEGORIA TOT EL CENTRE i BENIMAGRELL, EXCEPTE 
Av. LA RAMBLA, Av. JAUME I i PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ ……252,93€/m2/any 

                  3º.2  S'INCLOU EN AQUESTA CATEGORIA LES URBANITZACIONS DESTINADES A       
        EDIFICACIÓ AÏLLADA O ADOSSADA (FONT, CAPISCOL, SALAFRANCA, LLOIXA, 

TORREBONANZA, FRANK ARÇOS, VILLAPORTES, etc.)………78,46€/m2/any.   

CATEGORIA 4º.- 
       PARC ANSALDO I SANTA ROSA ……………31,12€/m2/any 

2.9
a) En el cas  d'ocupació de la via pública amb parades, barraques , casetes de venda o

espectacles i altres instal·lacions anàlogues en la via pública de caràcter no fix i se 
celebren aprofitant la coincidència amb festejos populars, esdeveniments culturals o 
esportius i altres circumstàncies en les quals, amb caràcter extraordinari, es preveja una 
superior afluència de públic  a les zones en la qual se situen o adjacents, la quantia a 
pagar es determinarà per aplicació de la següent tarifa per m2/dia, establint en tot cas 
una longitud mínima de 2,5 ml. de fons en les esmentades parades, barraques, casetes 
de venda, etc. 

 CATEGORIA 1º. 
CN 332 i AV DE BENIDORM……………………………0,59 €/M2/DIA 

CATEGORIA 2º. 
AV RAMBLA, AV JAUME I i PL. CONSTITUCIÓ…………1,16 €/M2/DIA   



CATEGORIA 3º. 
Resta de Carrers , menys les de 4º Categoria.  

              3º.1. S'INCLOU EN AQUESTA CATEGORIA TOT EL CENTRE I BENIMAGRELL, EXCEPTE LA 
RAMBLA, JAUME I i PL. DE LA CONSTITUCIÓ ……0,69€ /M2/DIA 

 3º.2. S'INCLOU EN AQUESTA CATEGORIA LES URBANITZACIONS DESTINADES A 
EDIFICACIÓ      AÏLLADA   O    ADOSSADA   (FONT,  CAPISCOL,  SALAFRANCA,  LLOIXA, 
TORREBONANZA, FRANK ARÇOS,  VILLAPORTES, Etc.)………0,22€ /M2/DIA. 

   CATEGORIA 4º. 
 PARC ANSALDO I SANTA ROSA ……………0,08 €/M2/DIA. 

b) En el cas d'ocupació de la via pública amb parades, barraques, casetes de venda 
etc., durant LES FESTES DEL CRIST, la quantia a pagar es determinarà per aplicació de 
la següent Tarifa, per  metre lineal i dia. 

1) Comerç menor productes alimentaris sense establiment, epígrafs I.A.I. 663.1 i
674.1:  

-  Bars amb taules.................1,85€/ml/dia. 
- Camions bars, xurros, creïlles fregides i gelats etc......1,48€/ml/dia. 

- Fruita seca, torrons, llaminadures, dátiles, crispetes, cotó de
sucre…..1,73€/ml/dia. 

-  Canya de sucre................... 1,14€/ml/dia. 

          2)   Comerç menor tèxtils, confecció, calçat, pell marroquinería sense 
establiment, Epígraf  I.A.I.  553.2  i 663.3 

-  Barrets, capells, bruses, etc..........1,48€/ml/dia. 
-  Bosses, sabates, articles pell etc......1,48 €/ml/dia. 

3) Comerç menor altres mercaderies sense establiments, epígrafs I.A.I. 663.9 i
982.4  

- Bijuteria, articles regals etc.............1,23€/ml/dia. 
- Ceràmica, terrisseria, articles de palma i vímet etc..............1,85 €/ml/dia. 
-  Quincalles, pins, gaiatos, banderetes…... 1,14€/ml/dia. 
- Discos, cassettes etc……..............1,23€/ml/dia. 
- Ferreteria, parament, llar etc...... 1,23€/ml/dia. 
- Peixos, ocells, etc........................1,14€/ml/dia. 
- Medalles i objectes religiosos....... 0,93€/ml/dia. 



4) Tómboles i  rifes  sense  establiment,  epígraf  I.A/.I. 982.2
- Tómboles de tot tipus...............1,85€/ml/dia. 

5) Servei de Fira, epígraf I.A.I. 982.4
- Casetes de tir............................1,73€/ml/dia.  
- Aparells de fira gran.............3,10€/ml/dia.  
-  Aparells de fira petits.......1,73€/ml/dia. 

c) En el cas d'ocupació de la via pública amb parades, barraques, casetes de
venda etc., durant LA FIRA DE LA SANTA  FAÇ,  la quantia a pagar serà de 10,48€ m2/ 
durant tota la fira, establint en tot cas una longitud mínima de 2,5 m.l. de fons per a 
les esmentades parades, barraques, casetes de venda, etc. 

2.10. Quan l'ocupació de la via pública s'efectue amb màquines expenedores de 
begudes, productes alimentaris, així com aparells d'atracció infantil i altres anàlegs la 
quantia de la taxa ascendirà a un import fix de 51,45 euros anuals, per màquina o aparell. 

      3.- A l'efecte del càlcul de quanties establides  en  els apartats anteriors, els índexs 
de situació aplicables són els següents: 

CATEGORIA 1º: 1,6.  
        CATEGORIA 2º: 1,1.            
        CATEGORIA 3º1.: 1.      
        CATEGORIA 3º2.: 1.    
        CATEGORIA 4º: 0,9. 

      4.- Quan la utilització privativa o aprofitament especial del sòl, subsòl o vol 
del domini públic siga de vies publiques municipals en favor d'empreses explotadores de 
serveis de subministraments que afecten a la generalitat o una part important del veïnat, 
l'import de la Taxa consistirà,  en tot cas i sense excepció alguna, en l'1,5% dels 
ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguen anualment en el terme 
municipal de Sant Joan les esmentades empreses. 



5.- Amb efecte de l'1 de gener de cada any, les tarifes establides en aquest article 
es podran incrementar amb l'Índex de Preus al Consum interanual del mes de setembre, 
d'acord amb les dades certificades per l'Institut Nacional d'Estadística. 

          Article 6.- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

 No  es  concedirà  exempció  ni  bonificació  alguna en l'exacció de la present 
Taxa.

Article 7.-NORMES DE GESTIÓ 

       1.-  Per realitzar qualsevol tipus d'aprofitament especial o utilització privativa del 
domini públic l'interessat haurà de presentar sol·licitud en  l'Ajuntament en la qual haurà 
de constar totes les dades precises per a la identificació del lloc, classe d'aprofitament, 
obres necessàries per al mateix i quantes altres circumstàncies siguen necessàries per al 
càlcul de la quantia de la  Taxa.  

    2.- No es tramitarà sol·licitud alguna que no estiga acompanyada de la 
corresponent carta de pagament expedida per la Tresoreria Municipal pel 
pagament de la taxa corresponent. 

      3.- La resolució que atorgue l'aprofitament especial  o  la utilització privativa del 
domini  públic  haurà de fixar  així mateix el termini durant el qual s'atorga, podent 
aquest  consistir  en  el període comprès entre  dues dates determinades, o en un lapse 
de temps a partir de la iniciació de l'aprofitament. 

       4._  En la mateixa resolució l'Ajuntament fixarà un termini de caducitat de 
l'autorització atorgada, que no podrà ser inferior a quinze dies ni superior a tres 
mesos. Si fóra preceptiva la realització d'obres amb caràcter  previ a l'inici de 
l'aprofitament es fixarà un termini fins a l'inici de les  obres, un termini d'execució de 
les mateixes i un termini per iniciar l'aprofitament una vegada concloses les obres. 

       5.-  Serà  preceptiu abans de l'inici de l'aprofitament que el beneficiari del mateix 
preste fiança per  possibles  danys al domini públic que puga causar la seua activitat. 

      Aquesta  fiança,  tret que en altres ordenances  municipals  es determine una altra 
cosa, serà d'igual import al de la Taxa i es retornarà d'ofici per l'Administració 
transcorreguts  tres  mesos   des   de   la   finalització   de   l'aprofitament.   En   el   supòsit 



d'aprofitament  amb  una  durada  prevista superior a l'anual,     l'import de la fiança 
correspondrà a la quantia  d'una  anualitat de la Taxa. 

     6.-  Transcorregut el termini pel qual es va atorgar l'aprofitament, tractant-se  
d'aprofitament o utilitzacions realitzats mitjançant instal·lacions fixes, es produirà la  
pròrroga tàcita del mateix, tret que, amb una antelació de quinze dies l'Ajuntament 
notifique al beneficiari l'extinció. En els altres supòsits s'extingirà l'autorització, devent-se 
pel particular, en cas d'estimar-ho necessari,  la  concessió d'una nova autorització.  

       7.-  Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides a tercers 
sense la prèvia autorització  per l'Ajuntament. En cas de cessió de les mateixes 
mitjançant preu, el cedent haurà d'abonar a l'Ajuntament el 20 per cent del  preu  
pactat. 

       8.-  El beneficiari de l'aprofitament o utilització privativa  del  domini  públic serà 
responsable de quants  danys  puguen ocasionar en l'exercici de  l'autorització  rebuda, 
tant  sobre el domini públic com sobre les persones, béns i drets de tercers o del mateix 
Ajuntament. 

 Article 8.- REPORTA 

        Es reporta la Taxa i naix l'obligació de contribuir en  el moment que s'inicie 
l'aprofitament especial o  la utilització privativa del domini públic. 

 Article 9.- LIQUIDACIÓ I INGRÉS 

       L'ingrés d'aquesta Taxa s'efectuarà en el moment de sol·licitar l'aprofitament o en 
cas de no haver-se'n sol·licitat,  en  el moment de l'inici de les obres necessàries  per 
a realitzar les instal·lacions o quan s'inicie l'aprofitament o la utilització, i en 
exercicis posteriors el dia 1 de gener de cada exercici. 

Article 10.- INFRACCIONS I SANCIONS 

     En  tots els assumptes relatius a la qualificació d'infraccions  tributàries,  així 
com   de les  sancions que a les mateixes corresponguen en cada cas, s'aplicaran 
les disposicions dels articles 178 i següents de la Llei General Tributària.



DISPOSICIÓ FINAL 

       La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor i començarà a aplicar-se el dia de la 
seua publicació en el BOP, i estarà en vigor fins a la seua modificació o derogació 
expressa. 

APROBACIÓ 

      La  present Ordenança que consta de 10 articles  va ser aprovada per 
l'Ajuntament-Ple provisionalment en data 4 de maig de 2004 i definitivament en data 
23 de juny de 2004. Publicada en el BOP, núm. 159, de data 13 de juliol de 2004. 

La present Ordenança va ser modificada per Acord de l'Ajuntament-Ple en data 20 de 
maig de 2011, publicada en el BOP n. 143 de data 28 de juliol de 2011. 

La present Ordenança va ser modificada per Acord de l'Ajuntament-Ple 
provisionalment en data 28 de febrer de 2012,  publicada definitivament en el BOP, n. 72 
de data 16 d'abril de 2012. 

La present Ordenança, modificada inicialment  pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el 18 d'abril de 2013 i que ha estat definitivament aprovada en data 11 de 
juny de 2013, esdevindrà efectiva des de l'endemà a la seua publicació i estarà vigent 
fins a la seua modificació o derogació expressa. B.O.P. n. 114  de 18 de juny de 2013. 

    Sant Joan, d'Alacant, a        

L'ALCALDE  ACCTAL EL SECRETARI 




