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Article 1. Foname
A l’emp
para del pre
evist als artiicles 57, 20
0.3.g) i 20.3
3.q) del tex
xt refós de lla Llei reguladora de
les Hise
endes Locals aprovat pel Reial D
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cals que es regirà per la
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posable
Article 2. Fet imp
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a la utilitza
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va o aproffitament es
special de
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s d’ús públic local amb
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caderies, materials de construcció
ó, runes, ta
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acions anàlo
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b) Murs
s de conten
nció o sostteniment de
e terres, ed
dificacions o cerques, siguin deffinitives o
provisio
onals, en vie
es públiques locals
Article 3. Subjecttes passius
Són subjectes pas
ssius les persones
p
físsiques i jurídiques, així com less entitats a què es
x l’article 35
5.4 de la Lle
ei General T
Tributària a favor de les quals s’attorguin les llicències,
refereix
o els q
qui es beneficiïn de l’aprofitame
ent, si és que es va
a procedir sense l’au
utorització
correspo
onent.
nsables
Article 4. Respon
1. Són responsables tributariis les perso
ones físique
es i jurídiqu
ues determiinades com
m a tals a
General Trib
butària i a l’Ordenança
a General.
la Llei G
2. La derivació de
e responsabilitat requ
uerirà que, prèvia aud
diència de l’interessatt, es dicti
ei General Tributària.
T
acte administratiu, en els terrmes previsstos a la Lle
cis fiscals
Article 5. Benefic
1. L’Estat, les Com
munitats Auttònomes i les Entitats locals no estaran oblig
gats al pagament de
citin llicència per a l’occupació de l’ús públic local amb e
els materials descrits
la taxa quan sol·lic
cle 1 necess
saris per als serveis p
públics de comunicacio
c
ons que ex
xplotin direc
ctament i
a l’artic
per a a
altres usos que imme
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dana o a la
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al.
b
s ni reduccions per a la
a determina
ació del deu
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2. No s’’aplicaran bonificacions
t
Article 6. Quota tributària
AF
EPIGRA
bté de l’aplicació de le
es tarifes co
ontingues
Primer.- La quota a satisfer per aquest a taxa s’ob
apartats seg
güents:
en els a
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Tarifa primera. Ocupació de la via pública amb mercaderies
1.- Ocupació o reserva espacial de la via pública o terrenys d'ús públic que facin els industrials amb
mercaderies o productes de la indústria o comerç a què dediquin la seva activitat, inclosos els
2
vagons o vagonetes metèl·liques anomenats contenidors al semestre per m o fracció
2.- Ocupació o reserva especial transitòria de la via pública, per mes i metre quadrat
Tarifa segona. Ocupació amb materials de la construcció, tanques, puntals, estintols i
bastides
1.- Ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic amb runes, materials de construcció, vagons
per la seva recollida o dipòsit, tanques, caixes de tancaments, siguin o no per a obres i altres
instal·lacions/aprofitaments anàlegs: per metre quadrat o fracció al mes
2.- Ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic amb puntals, estintols, bastides i altres
2
elements anàlegs: per cada m al mes
Tarifa tercera. Grues
Per cada grua utilitzada en la construcció. Per dia

29,13
4,44

3,82
3,82

3,31

Segon.- Normes particulars d’aplicació de les tarifes
a) Les quantitats que en resultin d’aplicar la tarifa segona tindran un recàrrec del 100 per
cent a partir del tercer mes i en el cas que, quan hagin finalitzat les obres, els aprofitaments
continuïn, les quantitats tindran un recàrrec d’un 200 per cent.
b) Les quantitats que en resultin d’aplicar la tarifa tercera tindran els recàrrecs següents a
partir del tercer mes des de la seva instal·lació o concessió: durant el segon trimestre, un
25% per cent: durant el tercer trimestre, un 50 per cent i a partir del tercer, un 100 per
cent.
Article 7. Acreditament
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament especial, moment
que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la
mateixa fou sol·licitada.
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa
quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a procedir al gaudiment de l’aprofitament
especial esmentat.
3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar llicència,
l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.
Article 8. Període impositiu
El període impositiu és el temps durant el qual s’ha efectuat el gaudiment de l’aprofitament
especial. A efectes de la determinació de la taxa, es tindran en compte els mòduls establerts
a l’article 6.
Article 9. Règim de declaració i d’ingrés
1. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en aquesta
ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, i formular una
declaració on hi consti la superfície de l’aprofitament i el temps de duració. S’hi acompanyarà
un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva situació en el municipi.
2. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del
subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o
l’expedient es complimentarà també degudament l’imprès d’autoliquidació. L’interessat haurà
d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació d’haver efectuar el pagament de la taxa.
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3. En e
els supòsits diferents de
d l’anterio
or, la taxa serà liquida
ada per l’A
Administració, que la
notificarrà al subjec
cte passiu, per
p al seu p
pagament.
d
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mb les tarife
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4. Les quantitats exigibles d’acord
ament sol·licitat o re
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d temps
aprofita
assenya
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espectius.
es autoritza
acions sol·liccitades es deneguin,
d
els
e interessa
ats podran sol·licitar
5. En el cas que le
mport ingres
ssat.
la devollució de l’im
grés de la quota liquidada es po
odrà fer a qualsevol de les entiitats col·lab
boradores
6. L’ing
mitjançant l’abonaré que s’expedirà pelss serveis mu
unicipals competents.
ccions i sa
ancions
Article 10. Infrac
Pel que
e respecta a les infrac
ccions i san
ncions tribu
utàries que,, en relació
ó a la taxa regulada
en aqu
uesta Ordenança, res
sultin proce
edents, s’a
aplicarà el que dispo
osa la Llei General
Tributàrria i l’Orde
enança General.
dificació de
els precepttes de l'or
rdenança i de les refferències
Disposició Addiciional. Mod
ativa vigen
nt, amb motiu de la promulgació de norrmes poste
eriors.
que fa a la norma
ceptes d'aqu
uesta Ordenança fiscal que, per raons
r
sistem
màtiques re
eprodueixin aspectes
Els prec
de la legislació vigent
v
i altres normess de desen
nvolupamen
nt, i aquellls en què es facin
ons a preceptes d'aquesta, s'e
entendrà que
q
són automàticam
ment modificats i/o
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substitu
uïts, en el
e moment en què e
es produeix
xi la modifficació delss preceptes
s legals i
reglame
entaris de què
q
porten causa.
c
sició final
Dispos
sent Ordena
ança fiscal,, aprovada provisiona
alment pel Ple de la C
Corporació en sessió
La pres
celebrada el dia 19
1 d’ octubre de 2004
4 i que ha quedat deffinitivamen
nt aprovada
a en data
desembre de
d 2004, regirà des de
el dia següe
ent al de la publicació en el Butlle
etí Oficial
13 de d
de la Prrovíncia i es
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à vigent fin
ns la seva modificació
m
o derogaciió expressa
a.
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