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 AJUNTAMENT DE CREVILLENT 

 
 

 

TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES I 

ENDERROCS; PARADA, SITUAT O APARCAMENT RESERVAT PER A TAXIS; 

PER INSTAL·LACIÓ DE LLOCS, BARRAQUES, CASETES DE VENDA; 

ESPECTACLES I INDÚSTRIES DE CARRER, I INSTAL·LACIONS DE QUIOSCOS 

EN VIA PUBLICA. 

 

ORDENANÇA REGULADORA 

 

Article 1.- Fonament i naturalesa 

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució 

Espanyola, i 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim 

Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 i 19 del Reial decret 

legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 

d'Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la “Taxa per aprofitaments especials 

sobre béns i espais de domini públic” que es regirà per la present Ordenança Fiscal i 

les normes de la qual s'atenen al previngut en els articles 20 a 27 i 57 del citat RDL 

2/2004 de 5 de març. 

 

Article 2.- Objecte. 

Són objecte de la present Ordenança la utilització privativa o aprofitaments 

especials que es deriven de: la instal·lació de quioscos en la via pública; l'ocupació de 

via pública o terrenys d'ús públic amb mercaderies i enderrocs; parada, situat o 

aparcament reservat per a taxis; per instal·lació de llocs, barraques, casetes de venda, 

espectacles o atraccions, i indústries de carrer i ambulants. 

 

Article 3.- Obligació de contribuir. Fet imposable. 

La privatització de l'ús públic genera la relació tributària.  

L'Ajuntament controla els aprofitaments privats, mitjançant les corresponents 

autoritzacions administratives. 

Article 4.- Meritació. 

Naix l'obligació de contribuir amb la sol·licitud de la de tal autorització, i només 

en defecte d'això, des de la data d'inici de l'aprofitament especial. 
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Article 5.- Subjectes passius. 

Està obligada al pagament la persona que sol·licite o en l'interés de la qual es 

produïsca la utilització especial del sòl o espai públic. 

Serà substitut del contribuent, l'industrial o comerciant que desenvolupe 

l'activitat en tal espai públic. 

 

Article 6.- Quantia. 

1. La quantia de la Taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en les 

tarifes contingudes en l'apartat següent, atesa la superfície ocupada pels 

aprofitaments expressada en metres quadrats. 

2. Les tarifes de la Taxa seran les següents: 

 

1.- QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA 

Els drets i taxes que l'Administració Municipal ha de percebre pels 

concessionaris dels quioscos establits en la via pública, amb independència del dret de 

concessió, serà de: 

- 492,00 euros anuals per a la instal·lació en la zona exterior del Mercat de 

Proveïments, enfront del Passeig de Fontenay-le-Comte i en carrers de Categoria 

Especial. 

- 296,15 euros a l'any per als instal·lats en carrers de Primera Categoria. 

- 229,80 euros a l'any per als instal·lats en carrers de Segona Categoria. 

- 59,35 euros a l'any per als instal·lats als carrers de Tercera Categoria i resta de 

carrers. 

Els Quioscos corresponents a l'O.N.C.E., per estar considerada com a Corporació de 

dret públic i caràcter social gaudiran d'una bonificació automàtica del 50% de la tarifa 

que els corresponga tributar. 
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2.- LLOCS, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS 

I INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS. 

L'exacció de drets s'ajustarà a la següent  

T  A  R  I  F  A : 

 

1.- Per la instal·lació de qualsevol classe de barraca, casetes de venda, aparells de 

tracció mecànica i qualsevol altra instal·lació no detallada específicament, 1,95 euros 

per metre lineal i dia, no podent ser la quota diària inferior a 3,80 euros, a excepció 

dels subjectes a reducció. 

2.-Instal·lació de pistes mecàniques d'actuacions de xoc,  

Tributaran setmanalment de la següent forma: 

 

-Pistes ocupant fins a 200 m/2 de superfície…………….115,80 euros 

-Pistes ocupant més de 200 m/2 de superfície………….150,50 euros 

3.-Instal·lació de Tómboles, tributaran setmanalment de la següent forma: 

-Fins a 80 m/2 d'ocupació…………………………………. 59,15 euros 

-Més de 80 m/2 d'ocupació……………………….……….. 90,35 euros 

4.-Mercat ambulant setmanal de “Numismàtica, Filatèlia i Col·leccionisme” tributaran 

de conformitat amb la tarifa de l'apartat 1, amb aplicació d'una reducció del 75% en la 

quota resultant, a causa de la tipologia social i cultural d'aquest mercat ambulant. 

 

3.- MERCADERIES, ENDERROCS, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, TANQUES, 

PUNTALS, CAVALLETS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES 

 

Les bases de percepció i tipus de gravamen seran les indicades en la següent 

 

T  A  R  I  F  A : 

Obres Menors 

La tarifa única a aplicar en obra de paleta, per ocupació de la via pública amb 

enderrocs i uns altres, serà de 3,15 euros. 
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Obres Majors 

M/2 construïts                                               Euros 

Fins a 200.................................................      63,10 

De 200 a 400 ...........................................      94,60 

De 401 a 600 ...........................................    157,60 

De 601 a 800 ...........................................    283,50 

De 801 a 1.000 ........................................    354,50 

De 1.001 a 1.500 .....................................    567,05 

De 1.501 a  2.000.....................................    661,45 

De 2.001 a 2.500. .................................... 1.035,15 

De 2.501 a 3.000 ..................................... 1.062,30 

De 3.001 a  3.500..................................... 1.511,10 

Major de 3.501........................................   1.511,10 

 

La liquidació que es practique gaudirà d'una subvenció automàtica del 90% 

quan les obres, construccions, etc. es realitzen dins dels límits assenyalats en el pla 

que s'annexa a la present Ordenança, estenent-se aquesta bonificació a les zones 

urbanes de San Felipe, El Realengo, Las Casicas, Rincón de los Pablos i Barri 

Estació. 

 

Liquidar les llicències d'obres que afecten propietats incloses en zones 

bonificades i en zones de règim fiscal comú, proporcionalment als metres quadrats que 

estiguen dins  de cada zona. 

. 

Gaudiran d'una bonificació automàtica del 100 per 100 quan la llicència siga 

per a pintat i arrebossat de façanes i sòcols, i s'aplicarà a tot el terme municipal. 

 

 

4.- PARADA, SITUAT O APARCAMENT RESERVAT PER A CARRUATGES I 

AUTOMÒBILS DE LLOGUER I AUTOBUSOS DE VIATGERS DE LÍNIA. 

Per metre lineal o fracció, a l'any...............     5,00 euros. 

 

5. TAXA PER L'ÚS PRIVATIU DE TERRENY MUNICIPAL EN EL REALENGO 

(ANTIGA CIUTAT ESPORTIVA) 

 

La Taxa per utilització privativa d'aquest domini públic serà de 39.111,33 Euros 

per a l'exercici de 2.007. 

Aquesta taxa serà objecte de revisió anual, a partir del segon any d'autorització, 

aplicant l'índex general de preus al consum de l'exercici anterior, d'acord amb les 

dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. 
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Article 7.- Normes de gestió. 

1. Les quantitats exigibles conformement a les Tarifes es liquidaran per cada 

aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreductibles pel període anual o de temporada 

autoritzat. 

2. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments 

regulats en aquesta Ordenança i no trets a licitació pública hauran de sol·licitar 

prèviament la corresponent llicència, realitzar el depòsit previ a què es refereix l'article 

següent i formular declaració en la qual conste la superfície de l'aprofitament, 

acompanyant un pla detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seua situació 

dins del Municipi. 

3. Els serveis tècnics d'aquest Ajuntament comprovaran i investigaran les 

declaracions formulades pels interessats, concedint-se les autoritzacions de no trobar 

diferències amb les peticions de llicències; si es donaren diferències, es notificaran les 

mateixes als interessats i es giraran, si escau, les liquidacions complementàries que 

procedisquen, concedint-se les autoritzacions una vegada esmenades les diferències 

pels interessats i, si escau, realitzats els ingressos complementaris que procedisquen. 

4. En cas de denegar-se les autoritzacions, els interessats podran sol·licitar a 

aquest Ajuntament la devolució de l'import interessat. 

5. a) Els emplaçaments, instal·lacions, llocs, etc., podran traure's a licitació 

pública abans de la celebració de les fires, i el tipus de licitació, en concepte de Taxa 

mínima que servirà de base, serà la quantia fixada en les Tarifes d'aquesta 

Ordenança. 

b) Es procedirà, amb antelació a la subhasta, a la formació d'un pla dels 

terrenys disponibles per a ser subhastats, numerant les parcel·les que hagen de ser 

objecte de licitació i assenyalant la seua superfície. 

Així mateix, s'indicaran les parcel·les que puguen dedicar-se a cotxes de xoc, 

circs, teatres, exposició d'animals, restaurants, cerveseries, bijuteries, etc. 

c) Si algun concessionari dels aprofitaments utilitzara major superfície que la 

que li va ser adjudicada en subhasta, satisfarà per cada metre quadrat utilitzat de més 

el 100% de l'import de la puixança, a més de la quantia fixada en la Tarifa. 

6. No s'autoritzarà cap de les ocupacions o aprofitaments regulats en aquesta 

Ordenança fins que s'haja abonat el depòsit previ a què es refereix l'article següent i 

s'haja obtingut la corresponent llicència pels interessats. L'incompliment d'aquest 

mandat podrà donar lloc a la no concessió de la llicència, sense perjudici del pagament 

del Taxa i de les sancions i recàrrecs que procedisquen. 

7. Una vegada autoritzada l'ocupació o aprofitament s'entendrà prorrogada 

mentre no s'acorde la seua caducitat per l'Alcaldia o es presente baixa justificada per 

l'interessat o pels seus legítims representants en cas de defunció. 
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8. La presentació de la baixa farà efecte a partir del dia primer del període 

natural de temps següent assenyalat en l'epígraf de la Tarifa que corresponga. Siga 

com siga la causa que s'al·legue en contrari, la no presentació de la baixa determinarà 

l'obligació de continuar abonant la Taxa. 

9. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides o 

subarrendades a tercers. L'incompliment d'aquest mandat donarà lloc a l'anul·lació de 

la llicència. 

 

Article 8.- Obligació de pagament. 

L'obligació de pagament de la Taxa regulada en aquesta Ordenança naix: 

a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el 

moment de concessió de la corresponent llicència. 

b) Tractant-se de concessions d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats el dia 

primer de cadascun dels períodes naturals de temps assenyalats en les Tarifes. 

2. El pagament de la Taxa es realitzarà: 

a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe en la 

Tresoreria Municipal o on establira l'Excm. Ajuntament però sempre abans de retirar la 

corresponent llicència. 

b) Tractant-se de concessions d'aprofitaments ja autoritzats prorrogats, una 

vegada inclosos en els padrons o matrícules d'aquesta Taxa per anys naturals en les 

oficines de la Recaptació Municipal. 

c) La Taxa per la utilització privativa de Terreny Municipal en El Realengo es 

liquidarà durant el primer trimestre de cada exercici. 

La quota serà irreductible, excepte en els exercicis d'iniciació de l'ocupació i la 

finalitat d'aquesta, en que els seus suposats les quotes es calcularan proporcionalment 

al nombre de trimestres naturals d'ocupació, havent-se de liquidar la quota resultant 

durant el trimestre posterior a l'ocupació. 

3. Per a la taxa del mercat ambulant setmanal de “Numismàtica, Filatèlia i 

Col·leccionisme”, s'aprovarà un padró anual de base trimestral per als rebuts. 

Confeccionat el Padró corresponent al primer trimestre natural de l'exercici, haurà de 

ser aprovat per la Junta de Govern Local, i exposat al públic en el Butlletí oficial de la 

Província durant el termini de QUINZE DIES a l'efecte de reclamacions. Per a les 

modificacions posteriors servirà de notificació la comunicació de baixa o l'autorització 

de concessió. 

A partir d'aquest cens, es liquidaran les quotes trimestrals, d'acord amb la tarifa 

vigent en aqueix moment. 
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Qualsevol alteració de les dades figurades en el Padró haurà de ser 

comunicada a l'Ajuntament per a la seua posterior modificació. Farà efecte a partir del 

període de cobrança següent al de la data en què s'haja efectuat la comunicació. 

Es considerarà iniciada la prestació del servei en el moment de l'autorització. 

L'instrument per al cobrament de les liquidacions periòdiques serà el document 

establit per l'ajuntament. 

El pagament per al cobrament de les liquidacions periòdiques trimestrals serà 

des del dia 1r a l'últim dia dels mesos de febrer, maig, agost i novembre per als 

trimestres naturals primer a quart respectivament. La falta de pagament d'un rebut 

trimestral serà causa d'extinció de l'autorització. 

 

Article 9.- Gestió. 

Les entitats locals podran 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 

els procediments de liquidació o recaptació, segons l'article 27.2) del Reial decret 

legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de 

les Hisendes Locals 

 

Article 10.- Responsabilitats dels subjectes passius. 

De conformitat amb el que s'estableix en l'article 24.5 del Reial decret legislatiu 

2/2004,de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals, quan la utilització privativa o l'aprofitament especial porte aparellada 

la destrucció o deterioració del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del 

pagament de la taxa al fet que pertocara, estarà obligat al reintegrament del cost total 

de les respectives despeses de reconstrucció o reparació i al depòsit previ del seu 

import. 

Si els danys foren irreparables, l'entitat serà indemnitzada en quantia igual al valor dels 

béns destruïts o l'import de la deterioració dels danys. 

Les entitats locals no podran condonar total ni parcialment les indemnitzacions i 

reintegraments a què es refereix el present apartat. 

 

Article 11.- Procediment executiu. 

Les quotes reportades i no satisfetes es faran executives mitjançant el corresponent 

procediment de constrenyiment, d'acord amb el que es preveu en la Llei 58/2003, de 

17 de desembre, General Tributària. 
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Article 12.- Inspecció i comprovació. 

L'Ajuntament es reserva la facultat de revisar la base imposable, així com quantes 

declaracions presenten els particulars, amb vista a la consolidació de la relació jurídic 

tributària. 

 

Article 13.- Infraccions i sancions. 

Es consideraran infraccions greus d'aquesta Ordenança amb aplicació objectiva de 

multa en quantia de la meitat del deute tributari que haguera deixat d'ingressar-se, la 

declaració de bases per part de l'administrat en quantia inferior a la real, o 

l'aprofitament pel particular dels béns demanials sense la prèvia autorització municipal. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

 

La present Ordenança fiscal farà efecte a partir del dia 1 de Gener de 2.014, romanent 

en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa. 

 

Crevillent, Octubre de 2.013 

La Regidora d'Hisenda 


