
27. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE
TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ,

ENDERROCS, TANQUES, PUNTALS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS
ANÀLOGUES I PER OBERTURA DE SONDATGES O RASES EN TERRENYS D'ÚS

PÚBLIC I QUALSEVOL REMOCIÓ DEL PAVIMENT O VORERES EN LA VIA
PÚBLICA

ARTICLE 1. FONAMENT

1.- D'acord amb el que disposen els articles 4 i 106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local i amb l'article 20 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals s'estableix la
taxa per  ocupació de terrenys d'ús  públic  amb mercaderies,  materials  de construcció,  enderrocs,  tanques,
puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues i per obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i
qualsevol remoció del paviment o voreres en la via pública.

ARTICLE 2. FET IMPOSABLE

1. Serà objecte d'aquesta exacció l'ocupació del sòl i volada de la via pública amb:

a) Mercaderies, enderrocs, terres, arenes, materials de construcció o qualssevol altres materials anàlegs.

b) Tanques, bastides o altres instal·lacions adequades per a protecció de la via pública de les obres confron-
tants. 

c) Puntals, bastides i, en general, tota classe de fitacions d'edificis.

d) L'obertura de rases, sondatges o qualsevol remoció del paviment o voreres en la via pública.

e) Quan la utilització de tanques, bastides o altres elements similars siga obligatòria per disposició de les orde-
nances d'edificació d'aquest Ajuntament, ocasionaran la meritació de drets fins i tot quan aquesta no siga sol·li-
citada pels interessats.

2. No estaran subjectes a aquesta exacció:

a) Els aprofitaments assenyalats en el  nombre anterior que es realitzen en vies públiques que manquen de
serveis d'urbanització.

b) Els mateixos aprofitaments que es realitzen en vies particulars, sempre que els serveis d'urbanització els
paguen els seus propietaris.

3. Aquesta exacció és independent i compatible amb les quotes resultants per aplicació de l'ordenança de
llicències urbanístiques, i es liquidarà i recaptarà, quan escaiga, simultàniament amb aquestes.

4. Quan en ocasió dels aprofitaments regulats per aquesta ordenança, es produïren desperfectes en el pavi -
ment o instal·lacions de la via pública, els titulars d'aquells estaran subjectes al reintegrament del cost total de
les despeses de reconstrucció, reparació, reinstal·lació, arranjament o conservació de tals desperfectes com al
pagament de les despeses ocasionades per la revisió de qualitat del pavimentat realitzat pels serveis tècnics
d'aquest Ajuntament. Tal obligació s'aplicarà fins i tot als titulars d'aprofitament declarats exempts.

ARTICLE 3. SUBJECTE PASSIU

1. Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança les persones físiques o jurídiques i les
entitats a les quals es refereix l'article 33 de la Llei general tributària i que resulten beneficiades pels aprofita -
ments, en cas que es procedira sense l'oportuna autorització.



2. Respecte dels aprofitaments mitjançant tanques,  bastides,  etc.,  l'obligació de contribuir  naixerà quan es
concedisca la llicència per a l'execució d'obres que per disposició de les ordenances d'edificació porten apare-
llada la necessitat d'instal·lar aquest tipus d'estructures.

3. Estan solidàriament obligats al pagament de les taxes per ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies,
materials de construcció, enderrocs, tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues, les persones
naturals o jurídiques:

a) Titulars de les respectives llicències.

b) Propietàries o posseïdores de les obres o edificis en el benefici dels quals redunden els aprofitaments.

c) Els qui realment realitzen els aprofitaments.

ARTICLE 4. TARIFES

1. Es prendrà com a base de la present exacció dels aprofitaments assenyalats en el número 1 de l'article 2n,
que siga conseqüència de llicència urbanística segons projecte tècnic, l'import de l'ICIO.

2. Pel que fa els aprofitaments exposats amb anterioritat, que siguen motivats per llicències d'obres menors que
es concedisquen per temps inferior de 30 dies, la base serà el temps de durada de l'aprofitament.

3. Les tarifes a aplicar seran les següents:

1. En les llicències urbanístiques segons projecte tècnic, tributaran:

a) Les compreses en l'apartat a) número 1 de l'article 2n d'aquesta ordenança de mercaderies,  enderrocs,
terres, arenes, materials de construcció o qualssevol altres materials anàlegs tributaran el DEU PER CENT
de l'import de l'ICIO 

b) Les  compreses  en  l'apartat  b)  del  mateix  punt  i  article,  de  tanques,  bastides  o  altres  instal·lacions
adequades per a protecció de la via pública de les obres confrontants, tributaran el DEU PER CENT de
l'import de l'ICIO. 

c) Les compreses en l'apartat c) del mateix punt i article, de puntals, bastides i en general, qualsevol classe de
fitacions d'edificis, i fins i tot grues, tributaran el CINC PER CENT de l'import de l'ICIO.

2. En les llicències d'obres menors tributaran per m2 el següent:

a) Les compreses en l'apartat a) del número 1 de l'article 2n d'aquesta ordenança de mercaderies, enderrocs,
terres, arenes, materials de construcció o qualssevol altres materials anàlegs, tributaran 0,60 euros (100 ptes)
per metre quadrat i dia.

b) Les compreses en l'apartat b) del mateix punt i article, de tanques, bastides o altres instal·lacions adequades
per a protecció de la via pública de les obres confrontants, tributaran a raó de 0,45 euros (75 ptes) per metre
quadrat i dia.

c) Les compreses en l'apartat c) del mateix punt i article, de puntales, bastides i en general, tota classe de fita-
cions d'edificis, fins i tot grues, tributaran a raó de 0,30 euros (50 ptes) per metre quadrat i dia d'aprofitament.

3. Quan algun element determinant dels aprofitaments al fet que es refereixen els apartats a) i c) de les tarifes
precedents, estiguera dipositat o instal·lat a l'interior de l'espai delimitat per tanques, no donarà lloc a liqui-
dació per tals tarifes, sinó que estarà comprès en les quotes corresponents a l'apartat b) de les mateixes, de
tanques, bastides o altres instal·lacions adequades per a protecció de la via pública, etc.

4. En el cas d'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoció del paviment o voreres
en la via pública, s'estableixen les següents tarifes:



VIA PÚBLICA  EUROS PER M2

Amb ferm de terra 0,60 euros (100 ptes)

Amb ferm asfàltic 1,20 euros (200 ptes)

Si es travessa la vorera o cal remoció Recàrrec del 20 %

5. En el cas d'un canvi de titularitat s'estableix una tarifa fixa de 6,01 euros (1.000 ptes).

ARTICLE 5. MERITACIÓ

La meritació d'aquesta taxa es produirà en el  moment de sol·licitar la corresponent llicència per a ocupar
terrenys d'ús públic, o en el moment de realitzar aquesta ocupació sense que s'haja obtingut la corresponent
autorització.

ARTICLE 6. EXEMPCIONS

1. Estaran exempts del pagament de drets els aprofitaments resultants de:

a) Les obres que realitzen, directament o per administració, l'Estat, la província al fet que pertanga i les manco-
munitats o agrupacions de què forme part el municipi i les que aquest mateix execute o contracte.

b) Serveis de comunicacions i obres que immediatament interessen a la seguretat i defensa del territori naci-
onal i que realitzen directament o per contracta, l'Estat, la província i la mancomunitat o agrupació assenyalats
en l'apartat anterior.

ARTICLE 7. NORMES DE GESTIÓ

 1. Les quotes exigibles per aquesta exacció es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat, i 
seran irreductibles i es faran efectives mitjançant autoliquidació en la forma que indique l'Ajuntament abans de
sol·licitar la corresponent llicència.
2. Les entitats o particulars interessats en l'obtenció de la llicència per a la realització d'alguna obra objecte
d'aquesta ordenança, presentaran en l'Ajuntament una sol·licitud detallada amb croquis d'emplaçament de les
obres a realitzar.

ARTICLE 8. INFRACCIONS I SANCIONS

1. Constitueixen casos especials d'infracció, qualificades de defraudació:

a) La realització dels aprofitaments sense llicència municipal.

b) La continuïtat en l'aprofitament una vegada acabat el termini concedit en la llicència.

c) L'ocupació d'una major superfície o ocupació de major nombre d'elements, excedint els límits fixats en la
llicència.

2. En matèria d'infraccions i les seues corresponents sancions, atendran al que es disposa en la Llei general
tributària

3. La imposició de sanció no impedirà, en cap cas, la liquidació de les quotes reportades no percebudes.

La present ordenança fiscal es va aprovar en Ple de data 20 de desembre del 2001, ha entrat en vigor l'1 de
gener del 2002 i hi romandrà mentre no siga derogada total o parcialment.

L'última modificació d'aquesta ordenança va ser publicada en el BOP Castelló 29 de desembre del 2001.




