ORDEN ANÇ A FISC AL
TAX A PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AM B
MERC ADERI ES, M ATERI ALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQ UES
PUNTALS, ESTINTO LS, B ASTI DES I ALTRES INSTAL. L ACI ONS
AN ÀLOGUES.
Article 1r. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.g de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19
d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic
amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i
altres instal.lacions anàlogues que es regirà per la present Ordenança Fiscal.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial de
terrenys d’ús públic local amb mercaderies, materials de construcció, runes,
tanques,puntals, estintols, bastides i altres instal.lacions anàlogues, que s’especifica en
l’annex d’aquesta ordenança.
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Article 3r. Subjectes passius
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es
refereix l’article 33 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les llicències o
els qui es beneficïin de l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització
corresponent.
Article 4t. Quantia
1.- La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa que
es conté en l'annex.
Article 5è. Normes de gestió
1.- D'acord amb el que es preveu en l'article 46 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
quan, per causa dels aprofitaments regulats en aquesta ordenança, es produïssin
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.
2.- Les quanties exigibles d'acord amb la tarifa es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat
o realitzat i seran irreduïbles pels períodes anuals de temps assenyalats en els epígrafs
respectius.
3.- Les persones interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta
ordenança, hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent.
4.- Si no s'ha determinat exactament la durada de l'aprofitament, una vegada estigui
autoritzada l'ocupació, hom l'entendrà prorrogada mentre no es presenti la declaració de
baixa.

5.- La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període natural de
temps següent al que assenyala 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.
Article 6è. Obligació de pagament
1.- L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix:
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments en la via pública, en el
moment de sol.licitar la llicència corresponent.
b) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i
prorrogats, el primer dia de cada semestre natural.
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2.- El pagament de la taxa es realitzarà:
a) Quan es tracti d'autoritzacions de nous aprofitaments o d'aprofitaments amb una
durada limitada, per ingrés directe en la dipositaria municipal o allà on establís
l'Excm. Ajuntament, però sempre abans de realitzar la llicència o la denominació
que correspongui.
b) Quan es tracti d'autoritzacions que ja estan concedides i que no tenen una
durada limitada, una vegada s'hagin inclòs en els padrons o matrícules
corresponents d'aquesta taxa, per ingrés directe en la dipositaria municipal o allà
on establís l’Excm. Ajuntament.
3.- Els deutes per taxes poden exigir-se pel procediment administratiu d’apremi, segons
estableix l’article 47.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre.
Article 7è. Revisió de preus
Les tarifes regulades en la present ordenança, s´incrementaran anualment en funció de l´augment de
l´IPC de Catalunya.

Annex de tarifes
CONCEPTE

IMPORT

- Tanques i bastides ( m2 i mes )
- Mercaderies, runes i materials ( m2 i mes )
- Grues ( m2 i mes )
- Plataforma elevadora

4,32 €
5,40 €
4,32 €
2 euros/dia

Disposició final:
La present Ordenança Fiscal aprovada definitivament pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 28 de novembre de 2014, i regirà a partir de l’1 de gener de 2015 i es mantindrà
vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

