ORDENANÇA FISCAL
Ordenança Fiscal núm.11
TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'US PÚBLIC AMB MATERIALS DE
CONSTRUCCIÓ, DEIXALLES, TANQUES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES.
Article 1r. Fonament i naturalesa.
En ús de les facultats atorgades per l'article 106 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la "Taxa per
l'ocupació de terrenys d'ús públic amb materials de construcció, deixalles, tanques i altres
instal·lacions anàlogues", que es regeix per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual
s'ajusten al que preveu l'article 58 de l'esmentada Llei 39/88, modificat per la Llei 25/1998, de
13 de juliol de modificació de les taxes locals.
Article 2n.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'activitat tècnica i administrativa, que tendeix a
verificar la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local per l'ocupació de
terrenys d'ús públic, amb materials de construcció, deixalles, tanques i altres instal·lacions
anàlogues.
Article 3r.- Obligació de contribuir.
1. L'obligació de pagament del preu públic regulat 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 de aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, el primer
dia de cada semestre natural.
2.- El pagament de la taxa es realitzarà:
a) Quan es tracti d'autoritzacions de nous aprofitaments amb una durada limitada, per ingrés
directe en la dipositaria municipal o allà on establís l'ajuntament, però sempre abans de retirar 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
semestres naturals en les oficines de la recaptació municipal, des del dia 16 del primer mes del
semestre fins el dia 15 del segon.
Article 4t. Subjectes passius.
En són subjectes passius en concepte de contribuents les persones físiques i jurídiques i les
entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària que sol·licitin i frueixin, utilitzin
o aprofitin el domini públic local en benefici particular per les ocupacions a què fa referència
l'article anterior.
Article 5è. Tarifa.
Per ocupació de terrenys d'ús públic amb material de construcció, deixalles, tanques i altres
instal·lacions anàlogues:
Tanques i bastides per obres i grues a la via pública……………… 0,165 €/m2 dia
Contenidor per a runes o sac………………………………………………….…..2,45 €/ut. dia
Marquesina per pas de vianants……………………………………………… 0,165 €/m2 dia
Aquesta es realitzarà a petició del tècnic competent mitjançant l’informe de la llicència urbanística,
valorarà la necessitat depenent del carrer on es realitzen les obres.
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Article 6è.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 arranjar els danys causats, que seran, en tot cas, independents dels
drets liquidats pels aprofitaments realitzats.
2. Les quantitats exigibles d'acord amb la tarifa es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o
realitzat i seran irreduïbles pels períodes naturals 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 i dipositaran prèviament a la Caixa
general de les dependències municipals un aval de 36.06.-E perm2 de voreres, per tal de garantir
el restabliment del domini públic si aquest resultés destruït o deteriorat durant l'execució de les
obres.
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 el
preu públic.
Article 7è. Obligacions de pagament
1. L'obligació de pagament del preu públic regulat 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.
2. El pagament del preu públic es realitzarà:
a) Quan es tracti d'autoritzacions de nous aprofitaments amb una durada limitada, per ingrés
directe en la dipositaria municipal o allà on establís l'Excm. Ajuntament, però sempre abans de
retirar 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'aquest preu públic, per
semestres naturals en les oficines de la recaptació municipal, des del dia 16 del primer mes del
semestre fins el dia 15 del segon.
Disposició final.
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la
Corporació reunit en sessió celebrada el 1 d'octubre de 1998, entrarà en vigor el primer de gener
de 1999 i regirà mentre no se n’acordi la modificació o derogació.
Modificat l’article 5 d’aquesta ordenança en sessió plenària celebrada el 30/10/13 als efectes de
la seva vigència a partir de 1 de gener de 2014, i continuarà vigent mentre no se n’acordi la
modificació o derogació.
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