ORDENANÇA NÚMERO 8
REGULADORA DE TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL AMB
MERCADERIES, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES PUNTALS, PUNTALS,
BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES. VEHICLES DE TONATGE.
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del que estableix el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ocupació de terrenys
d’ús públic local amb mercaderies, material de construcció, runes, tanques puntals, puntals, bastides i
altres instal·lacions anàlogues.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial per l’ocupació de
terrenys d’ús públic local amb mercaderies, material de construcció, runes, tanques puntals, puntals,
bastides i altres instal·lacions anàlogues en els termes establerts a l’art. 6 d’aquesta ordenança, on es
regulen les tarifes que s’han d’aplicar.
Article 3. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així
com les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei general tributària, a les quals s’atorguin les llicències
per gaudir de l’aprofitament especial, o qui se’n beneficiï sense haver sol·licitat la llicència.
2. Tenen la consideració de subjectes passius substituts del contribuent, els que realitzin les
construccions, instal·lacions o obres: el promotor, el propietari o el constructor.
Article 4. Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les
persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general tributària.
2.Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en el supòsits i abast que assenyala
l'article 40 de la Llei general tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute tributari que els
subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
2. Malgrat el que s’ha disposat a l’apartat anterior, a l’article regulador de la quota tributaria d’aquesta
ordenança es contenen les tarifes reduïdes aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa
capacitat econòmica .
Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és el resultat d’aplicar la tarifa pels metres
quadrats d’ocupació i serà condicionada a la impossibilitat de fer l’ocupació a la seva propietat. El temps
màxim d’ocupació serà de 5 dies.
Per cada m2 o fracció/dia ( mínim 5 m2) .............................................................. 1,50 €
2. L’abonament d’aquesta taxa no eximeix de l’obligació d’obtenir l’autorització municipal d’instal·lació.
Article 7. Normes de gestió
1.Les quotes tributàries es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i no es podran reduir
pels períodes naturals de temps assenyalats en el epígrafs respectius.
2. Les persones interessades en els aprofitaments regulats en aquesta ordenança, hauran de sol·licitar
prèviament la llicència corresponent.
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3. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període natural de temps següent
al que s’assenyala a l’epígraf corresponent de la tarifa. Sigui quina sigui la causa que hom al·legui en
contrari, la no presentació de la baixa determinarà l’obligació de continuar pagant la taxa.
4.Si es produeixen desperfectes en el paviment o les instal·lacions de la via pública, els titulars de les
llicències o els obligats al pagament hauran de procedir al reintegrament total de les despeses de
reconstrucció i reparació d’aquests desperfectes o reparar els danys causats, que seran, en tot cas,
independents dels drets liquidats pels aprofitaments realitzats.
Article 8. Meritació
1. La taxa es merita quan s’inicia l’ús privatiu o l’aprofitament especial, moment que ha de coincidir amb
el de la concessió de la llicència, si es va sol·licitar.
2. Sense perjudici del que estableix el punt anterior, cal dipositar l’import de la taxa quan es presenti la
sol·licitud d’autorització per gaudir especialment del domini públic local en benefici particular.
3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar la llicència, la meritació de la
taxa té lloc en el moment de l’inici de l’esmentat aprofitament.
Article 9. Règim de declaracions i d’ingrés
1. La taxa s’exigeix en règim d’autoliquidació.
2. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes s’han de liquidar per cada aprofitament demanat o fet,
i són irreductibles pels terminis de temps assenyalats en els epígrafs respectius.
Es poden presentar a l’Ajuntament els elements de la declaració per tal que el funcionari municipal
competent presti l’assistència necessària per determinar el deute.
3. Per al cas d’aprofitaments ja autoritzats, el pagament de la taxa s’ha de fer en el primer trimestre de
cada any.
4. El subjecte pot sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest cas s’ordenarà el càrrec al
compte bancari durant els últims deu dies del termini de pagament voluntari.
5. Si quan s’ha verificat l’autoliquidació resulta incorrecta, s’ha de practicar una liquidació
complementària.
Article 10. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposen la Llei general tributària, i la
normativa que la desplega.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 7 d’octubre de 2016 començarà a regir
el dia 1 de gener de 2017, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas
de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.
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