APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2013

ORDENANÇA FISCAL Núm. 4.10.-TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS
D'ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ,
RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTINTOLS, BASTIDES I ALTRES
INSTAL.LACIONS ANÀLOGUES

Article 1.- FONAMENT I NATURALESA
De conformitat amb el que disposen els articles 20 a 27 i 57 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per
utilitzacions privatives o aprofitaments especials per l'ocupació de terrenys d'ús
públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, contenidors, tanques,
puntals, estintols, 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 amb mercaderies, materials de
construcció, runes, contenidors, tanques, puntals, estintols, bastides i altres
instal·lacions anàlogues.
Article 3.- OBLIGATS AL PAGAMENT
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança, les
persones o entitats a favor de les quals s'atorguin les llicències, o els qui es
beneficiïn de l'aprofitament, si és que es va procedir sense l'autorització
corresponent.
S’estableix la bonificació del 100% en la quota de les taxes regulades en
aquesta ordenança per a la realització d’activitats organitzades per les entitats
sense afany de lucre inscrites en el registre municipal d’associacions, i per les
entitats públiques i persones físiques que tinguin per finalitat la realització
d’activitats d’interès o amb suport municipal, quan així ho determini la llicència
atorgada.
Podran gaudir d’una bonificació del 20%, sobres les tarifes regulades en
l’annex d’aquesta Ordenança, els establiments que estiguin oberts durant tot
l’any, cosa que s’acreditarà amb l’alta de l’IAE, o qualsevol altre mitjà de prova
vàlid en dret.
Aprovada la bonificació, el subjecte passiu gaudirà de la mateixa mentre no
variïn les circumstàncies que han originat aquesta decisió. Malgrat això, el
subjecte passiu està obligat a comunicar a l’Ajuntament qualsevol variació de
les circumstàncies que van donar origen a la concessió de la bonificació, sense
perjudici de l’actuació inspectora de l’Ajuntament.
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Article 4.- CATEGORIES DELS CARRERS O POLÍGONS
1.- Als efectes previstos per a l'aplicació d'alguns epígrafs de la tarifa de
l'annex, les vies públiques d'aquest municipi es classifiquen en cinc categories.
2.- Annex a l’Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció hi ha un índex
alfabètic de les vies públiques d'aquest Municipi on s'indica la categoria que els
correspon a cadascuna.
3.- Les vies públiques que no apareguin en l'índex alfabètic es consideraran
d'última categoria, i aquesta qualificació fins l'1 de gener de l'any següent en
què el Ple de la Corporació aprovi la categoria corresponent i la seva inclusió
en l'índex alfabètic de vies públiques.
4.- Quan l'espai afectat per l'aprofitament corresponent a un establiment que
estigui situat en la confluència de dues o més vies públiques classificades amb
categoria diferent, s'aplicarà la tarifa que correspongui a la via de categoria
superior.

Article 5.- QUOTA TRIBUTÀRIA
La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la que es fixa en la
tarifa que es conté en l'annex.
Article 6.- NORMES DE GESTIÓ
1.- 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 a reparar 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 a 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.
4.- Si no s'ha determinat exactament la durada de l'aprofitament, una vegada
estigui autoritzada l'ocupació, s'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.
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Sigui quina sigui la causa que s'al·legui en contrari, la no presentació de la
baixa determinarà l'obligació de continuar pagant el preu públic.
Article 7.- OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR
1.- L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix:
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments de 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 de la taxa es realitzarà:
a) Quan es tracti d'autoritzacions de nous aprofitaments o d'aprofitaments
amb una durada limitada, per l'ingrés directe en la dipositaria municipal o
allà on estableixi 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'hagi inclòs en els padrons o
matrícules corresponents.
Article 8. DRET SUPLETORI
En tot allò no previst específicament en aquesta Ordenança regirà l’Ordenança
General i la normativa d’aplicació.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que per raons sistemàtiques
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de
desenvolupament, i aquells en què es realitzin remissions a preceptes
d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què es tracti.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2.013 i seguirà
vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa.

Vist-i-plau
L'ALCALDE,

EL SECRETARI
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ANNEX DE TARIFES
TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB
MERCADERIES, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES,
PUNTALS, ESTINTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL.LACIONS
ANÀLOGUES

OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB MERCADERIES:
Ocupació o reserva especial de la via pública o terrenys d'ús públic amb
materials o productes de comerç o indústria.
Categoria carrer Quota Anual m2
Quota mínima
Categoria 1ª
Categoria 2ª
Categoria 3ª
Categoria 4ª

38,60 €
49,20 €
33,20 €
28,80 €
19,20 €

Temporada Alta M2
Temporada Baixa M2
01 juny a 30 setembre 01 octubre a 31 maig
28,75 €
9,85 €
40,10 €
9,10 €
26,25 €
6,75 €
18,80 €
5,45 €
15,20 €
3,90 €

OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB MÀQUINES EXPENEDORES
Caixers automàtics
Màquines recreatives infantils i similars
Aparells expenedors
Màquina begudes, quota mínima

378,75 €
122,20 €
122,20 €
122,20 €

OCUPACIÓ AMB MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ
(materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides,
contenidors i similars )
Concessió llicència
Per ocupació amb materials, per m2. i dia
Quota mínima
Per la utilització (cessió) de material municipal (tanques,
trípodes i anàlegs) , per unitat i dia

12,25 €
0,17 €
6,85 €
10,00 €

En cas de no devolució i/o deteriorament del material municipal cedit, es
procedirà a una liquidació complementària al subjecte passiu titular de la
llicència corresponent al cost de reposició del material cedit, amb un import
mínim de 100.-€
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TRÀMITS ADMINISTRATIUS
En casos de renúncia de la llicència i que s’hagin realitzat taxes
administratives.

32,55 €

RECÀRREC
Quan l’ocupació es faci sense la prèvia autorització municipal o excedint-se de
la superfície concedida, la quota a pagar tindrà un increment del 20%.

