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Article 1.- Fonament legal
De conformitat amb allò que s’ha previngut en l’article 58 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, es va establir
en este Municipi la Taxa per aprofitament especial de la via pública amb la col·locació de contenidors en
terrenys de domini públic, que s’exigeix d’acord amb el que es disposa en els articles 20 a 27, ambdós
inclosos, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per mitjà del que es va aprovar el Text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en el Títol II de la Llei 8/89, de 13 d’abril, supletòriament aplicable a
l’àmbit de les Hisendes Locals, i en la present Ordenança fiscal.
Article 2.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la Taxa objecte de regulació, l’aprofitament especial de la via pública amb la
col·locació de contenidors en terrenys del domini públic.
Article 3.- Subjecte passiu i responsables
1.- Són subjectes passius d’esta Taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques així com
les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que gaudesquen, utilitzen o aprofiten
especialment el domini públic local en benefici particular per a algun dels fins explicitats en l’article 2 d’esta
Ordenança.
2.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries, en concepte de contribuents obligats al
pagament les persones següents:
a) Titulars de les respectives llicències d’obres que se servisquen del contenidor.
b) Propietaris d’immobles en el benefici del qual redunden els aprofitaments.
c) Els que realitzen els aprofitaments.
d) Les persones a què es refereix l’article 42 de la Llei General Tributària.
3.- Seran responsables subsidiaris els liquidadors de concursos de creditors en els supòsits a què es refereix
l’article 43 de la Llei General Tributària.
Article 4.- Meritació
Es merita esta Taxa i naix, per tant, l’obligació de contribuir:
1.- Des que es concedisca la pertinent llicència administrativa per a realitzar algun dels aprofitaments
explicitats en l’article 2 de la present Ordenança.

2.- No obstant això, l’Ajuntament podrà exigir anticipadament, al temps de presentar l’interessat la
corresponent sol·licitud de llicència, el pagament d’esta Taxa per mitjà del depòsit previ de la quantitat que
en cada cas anara procedent satisfer-se a esta Corporació.
3.- Així mateix, naix l’obligació de pagar esta Taxa quan efectivament es realitze algun dels aprofitaments en
què el mateix consisteix, encara que no s’haguera obtingut en este cas la preceptiva llicència municipal. En
este últim supòsit, sense perjuí de les sancions a què hi haguera lloc.
Article 5.- Quota tributària
1.- Constitueix la base de l’exacció de la Taxa la superfície en metres quadrats ocupada de terrenys del domini
públic, graduant-se en funció del període de temps durant el qual es realitze l’aprofitament.
2.- Als efectes de còmput es consideraran unitats bàsiques:
-De superfície: el metre quadrat.
-De temps: la setmana.
En el cas que l’aprofitament es realitze sobre fraccions d’estes unitats bàsiques, es liquidarà com si es tractara
d’unitats completes, entenent-se unitat sencera la fracció de la definida com a unitat bàsica.
3.- La tarifa, per a cada tipologia d’aprofitament, serà el resultat d’aplicar:
Tarifa = Cost financer x Coef. d’utilitat personal X Coef. d’utilitat social.
On el cost financer mig, per a tots els carrers de la població és de 17’50 €/m2/any.
La utilitat derivada del valor de mercat s’obté com el resultat de factorizar este cost financer pels coeficients
següents:
Coef. Utilitat personal
3

Coef. Utilitat social
1

V.M. Utilitat derivada
52’5 €/m2/any

El valor de mercat de la utilitat derivada portat al període bàsic temporal (la setmana) queda fixat en 1
€/m2/setmana o fracció.
4.- La tarifa única d’esta taxa serà la següent:
1 €/m2/setmana o fracció.
Article 6.- Exempcions i bonificacions.
D’acord amb el que preceptua l’article 9.1 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, en esta Taxa no es
reconeixeran altres beneficis fiscals que els que expressament es prevegen en normes amb rang de Llei o
deriven de l’aplicació de Tractats Internacionals.
Article 7.- Gestió i liquidació
Tots quants desitgen utilitzar l’aprofitament a què es refereix la present Norma Reguladora hauran de
sol·licitar-ho per escrit de l’Ajuntament en el moment de la qual podrà exigir-se’ls un depòsit o fiança afecta
els potencials danys al domini públic dimanant de l’aprofitament.
Les quotes corresponents seran satisfetes per cada aprofitament sol·licitat, en les Entitats col·laboradores en
retirar l’oportuna llicència i liquidació de la taxa en els terminis legalment establits.

Segons allò que s’ha preceptuat en l’article 10 de la Llei de Taxes i Preus Públics, si per causes no imputables
a l’obligat al pagament no tinga lloc la utilització privativa o l’aprofitament especial procediria la devolució de
l’import que corresponga.
Les quotes no satisfetes, es faran efectives pel procediment de constrenyiment administratiu, segons prescriu
la Llei General Tributària.
Article 8.- Subjecció a Llicència i obligacions formals
Està subjecta a llicència municipal la col·locació de contenidors en la via pública, sent concedides les llicències
singularment per a obra determinada.
Els subjectes passius deuran, en tot moment, tindre en lloc visible i mostrar a requeriment dels representants
municipals la Llicència de l’Aprofitament i la Carta de Pagament acreditativa del pagament de la taxa.
Als efectes de concedir la llicència i per a un bon ús de la llicència, una vegada que siga concedida haurà de
tindre’s en compte:
1.- La llicència per un sol contenidor serà concedida per a dies determinats.
2.- La llicència expressarà en tot cas:
-El titular, el seu domicili i un telèfon de servei permanent
-L’obra al servei del qual s’expedeix i el número d’expedient i la data de concessió de la llicència d’obres.
-Els dies d’utilització de la llicència.
-Lloc exacte de col·locació, concretant si és en vorera, etc...
3.- El tipus normalitzat de contenidor serà:
De secció vertical trapezoïdal i les seues dimensions màximes: cinc metres de longitud per dos metres
d’ample en la seua base superior que anirà oberta tres metres per dos metres en la seua base inferior, per
1’5 m d’altura.
L’Ajuntament, en aquells supòsits que s’estime convenient per a l’interés general, discrecionalment, podrà
autoritzar altres mesures.
Hauran d’estar pintats amb colors que destaquen la seua visibilitat i amb pintura reflectora.
Amb caràcters indelebles, haurà d’estar escrit el nom i cognoms o raó social, el domicili i el número de telèfon
de servei permanent del propietari i/o titular de la llicència.
Els contenidors hauran d’estar construïts de ferro i portar la marca i número del constructor qui es
responsabilitza de què la seua confecció i estructura siga vàlida per al fi a què es destina.
4.- Una vegada plens, els contenidors hauran de tapar-se immediatament amb lona o coberta amarrada que
és preceptiva per al seu transport ulterior.
5.- Els contenidors se situaran preferentment, en l’interior de la zona vallada d’obres, i de no ser això
possible, se situaran en les vies públiques.
En la seua col·locació hauran d’observar-se, en tot cas, les prescripcions següents:
-Se situaran preferentment enfront de l’obra a què servisquen el més pròxim possible d’ella.

-Hauran de situar-se de manera que no impedisquen la visibilitat dels vehicles, especialment en els
encreuaments, respectant les distàncies d’estos establides pel Codi de Circulació i Ordenança Municipals, als
efectes d’estacionament.
-No podran situar-se en els passos de vianants ni enfront dels mateixos, en els guals, en les reserves
d’estacionament i parada, excepte quan les dites reserves s’hagen sol·licitat per a una mateixa obra, i en les
zones de prohibició d’estacionament; en casos d’aparcament alternatiu quinzenal el contenidor se situarà en
la zona destinada a aparcament excepte casos excepcionals en què se sol·licitarà autorització.
-En cap cas podrà col·locar-se, totalment o parcialment, sobre les tapes d’accés de serveis públics ni sobre els
escocells dels arbres, ni, en general sobre cap element urbanístic que puga dificultar la seua utilització
normal.
-Tampoc podran situar-se sobre les voreres l’amplitud de les quals, una vegada deduït l’espai ocupat per
tanques o altres obstacles, si els haguera, no permeta una zona de lliure accés d’un metre, com a mínim, una
vegada col·locat el contenidor, ni en les calçades, quan l’espai que quede lliure siga inferior a 2’75 metres, en
via d’un sol sentit de marxa, o de sis metres en les vies de doble sentit.
En tot cas, es col·locaran de manera que el seu costat més llarg estiga situat en sentit paral·lel a la vorera.
Quan els contenidors es troben en la calçada hauran de situar-se a 0’20 metres de la vorera, de manera que
no impedisquen que aigües superficials aconsegueixen i circulen pel rierol i aigües baix de l’embornal més
pròxim.
En la vorera hauran de col·locar-se a la vora d’esta, però sense que cap de les seues parts sobreïsca de la línia
de l’encintat.
6.- Quan els contenidors hagen de romandre en el carrer durant la nit, hauran d’incorporar els senyals
reflectors suficients per a fer-los identificables.
7.- Els contenidors només podran ser utilitzats pel titular de la llicència i cap persona que no siga autoritzada
per aquell podrà realitzar cap abocament en el seu interior.
8.- No es podrà abocar en els contenidors runes que continguen matèries inflamables, explosives, nocives,
perilloses o susceptibles de putrefacció o de produir olors desagradables o que per qualsevol causa puguen
constituir molèsties o incomoditat per als usuaris de la via pública o veïns.
9.- Els contenidors hauran de cobrir-se amb la lona de protecció a què s’ha fet referència en l’article 3. a) cada
vegada que s’interrompa l’ompliment continu.
10.- Cap contenidor podrà ser utilitzat o manipulat de manera que el seu contingut caiga en la via pública o
puga ser alçat o escampat pel vent. En cap cas podrà excedir el seu contingut del nivell més davall del seu
límit superior. Haurà de mantinir-se l’espai en què s’ubique el contenidor perfectament net durant la seua
ocupació de la via pública.
11.- Els contenidors hauran de ser retirats de la via pública:
a) A l’expirar el termini pel qual va ser concedida la llicència.
b) En qualsevol moment, a requeriment de l’Administració Municipal.
c) Per al seu buidatge, tan prompte com hagen sigut omplits o com a màxim dins del mateix dia.

12.- Les operacions d’instal·lació i retirada dels contenidors hauran de realitzar-se en hores en què en menor
grau es dificulte el trànsit rodat, i preferentment de nit; l’Ajuntament podrà fixar i/o limitar els dies o les
hores de tals operacions.
Al retirar el contenidor el titular de la llicència haurà de deixar en perfecte estat la superfície de la via pública
i completament neta.
13.- En el cas d’haver-se produït algun deteriorament en el paviment haurà de comunicar-ho immediatament
a l’Ajuntament donant les dades del lloc i de l’empresa.
El titular de la llicència serà responsable:
-dels danys causats pels contenidors a qualsevol element de la via pública.
-dels que cause a tercers.
14.- El titular de la llicència serà responsable del compliment de les obligacions imposades en esta
Ordenança.
No exonerarà de responsabilitats les accions de tercers si el titular de la llicència no acredita haver-hi empleat
la diligència necessària per a evitar la infracció.
A més de quant s’assenyala en la present Norma Reguladora, en cas de destrucció o deteriorament del
domini públic local, senyalització, enllumenat o altres béns municipals, el beneficiari o els subsidiàriament
responsables estaran obligats al reintegrament del cost total.
Article 9.- Inspecció
L’acció inspectora en este impost es realitzarà d’acord amb el que preceptua els articles 141 i següents de la Llei
General Tributària; en el R. Decret 1065/2007, de 27 de juliol, per mitjà del que es va aprovar el Reglament
General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenrotllament de les normes
comunes dels procediments d’aplicació dels tributs i la resta de disposicions de caràcter reglamentari que siguen
aplicables.
Article 10.- Infraccions i sancions
De conformitat amb allò que s’ha estatuït en l’article 11 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per
mitjà del que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en este impost s’aplicarà el
règim d’infraccions i sancions regulat en el títol IV de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària,
en el Reial Decret 2.063/2004, de 15 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament General del Règim Sancionador
Tributari, i la resta de disposicions que siguen aplicables.
Disposició Final Única:
La present ordenança fiscal entrarà en vigor el dia 1r del mes següent a la data en què resulte publicada
l’aprovació definitiva, després del compliment dels tràmits procedimentals legalment establits, romanent en
vigor mentre no siga objecte de derogació o modificació per òrgan competent.

