ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18
**********************************
REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS
D´ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE
CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTINTOLS,
BASTIDES I ALTRES INSTAL.LACIONS.

Art. 1r.- Fonament i naturalesa.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució
i per l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, de conformitat amb el que disposa en els articles 15 a 19 de
la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, i per
donar compliment a la Llei 25/98, de 13 de juliol, de modificació del
Règim Legal de les Taxes Estatals i Locals i de Reordenació de les
Prestacions Patrimonials de caràcter públic, aquest municipi estableix la
taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials per l’ocupació de
terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes,
tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues , que
s’especifica en l’annex corresponent, que es regirà per aquesta ordenança,
les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 58 de l’esmentada
Llei 39/88.

Art. 2n.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o
aprofitament especial per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols,
bastides i altres instal.lacions anàlogues.
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Art. 3r.- Subjectes passius.
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les
entitats a que es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, favor de
les quals s’atorguin les llicències, o els que es beneficiïn de l’aprofitament
si és que es va procedir sense l’autorització corresponent.

Art. 4t.- Responsables.
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu, les persones físiques i jurídiques a que es refereixen els articles 38.1
i 39 de la Llei General Tributària.
2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i
síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i
entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40
de la Llei General Tributària.

Art. 5è.- Exempcions i bonificacions.
No es contempla cap tipus d’exempció, reducció o bonificació en l’exacció
d’aquesta taxa.

Art. 6è.- Quota tributària.
La quota tributària que s'ha d'exigir per aquesta ocupació o aprofitament
especial del domini públic, serà el resultat d’aplicar la següent tarifa:
1.- Ocupació de la via pública amb mercaderies:
1.1. Ocupació o reserva especial transitòria de la via pública, per m2: :
1,25 €
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2.- Ocupació de la via pública amb materials de construcció:
2.1. Ocupació de terrenys d’ús públic amb runes, materials de construcció,
vagons per a la seva recollida o dipòsit i altres aprofitaments anàlegs, serà
de 2€/diaris. Es farà efectiu inicialment segons les previsions de durada
exposades en la sol·licitud de llicència i al finalitzar l’obra es farà la
liquidació definitiva.
2.2. Els dissabtes i diumenges, exceptuant les bastides, la via pública ha de
quedar neta i lliure de tot el material relacionat en el punt 2.1
2.3. En cap moment els vehicles pesants com camions, grues, camionetes,
poden ocupar les voreres.
Les despeses bancàries per devolució de rebuts domiciliats seran a càrrec
dels subjectes passius.
Art. 7è.- Acreditament.
L’acreditament es realitza i neix l’obligació de contribuir:
1.- Quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial.
2.- Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments de la via pública,
en el moment de presentar la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient
corresponent.
3.- Quan es tracti de concessions d’aprofitaments o usos privatius que ja
estan autoritzats, el primer de gener de cada any, excepte en els casos
d’inici o cessament de l’ús privatiu, en que es prorratejarà la quota per
trimestres naturals.

Art. 9è.- Normes de Gestió.
1.- Les taxes exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada
aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pel període anual o
temporada autoritzat.
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2.- D’acord amb el que es preveu en l’article 46 de la Llei 39/88, de 28 de
Desembre, reguladora de les Hisendes Locals, 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.
3.- Les persones interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en
aquesta ordenança, hauran de sol·licitar, prèviament, la llicència
corresponent, realitzar el dipòsit previ de la quantitat fixada i formular
declaració on consti la superfície de l’aprofitament i els elements que
s’instal·laran. a més, hauran d’adjuntar plànol detallat de la superfície que
es pretén ocupar i de la seva situació dins el municipi.
4.- Els serveis tècnics de l’Ajuntament comprovaran i investigaran les
declaracions formulades pels interessats, i les llicències es concediran si no
es troben diferències amb les peticions formulades. Si n’hi havia, aquestes
es notificaran als interessats i es giraran, si és clar, les liquidacions
complementàries que s’escaiguin. Les autoritzacions es concediran quan
hagin realitzat els ingressos complementaris corresponents.
5.- En cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran
sol·licitar a aquest municipi la devolució de l’import ingressat.
6.- No es consentirà l’ocupació de la via pública abans que no s’hagi
abonat el dipòsit previ que preveu l’article 26.1 de la Llei 39/88, i fins que
els interessats no hagin obtingut la llicència corresponent. L’incompliment
d’aquest precepte podrà originar la no concessió de la llicència, sense
perjudici del pagament de la taxa i de les sancions i recàrrecs que
s’escaiguin.
7.- Si no s’ha determinat exactament la durada de l’aprofitament, una
vegada estigui autoritzada l’ocupació, hom l’entendrà prorrogada mentre
l’alcaldia no acordi la seva caducitat, o no es presenti la declaració de baixa
per l’interessat o els seus representants legítims en cas de defunció.
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8.- 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.
9.- Les autoritzacions o llicències tindran caràcter personal i no podran
cedir-se o subarrendar-se a tercers. L’incompliment d’aquest precepte
provocarà l’anul·lació de la llicència.
Art. 10è.- Règims d’ingrés.
1.- 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’Ajuntament, però sempre abans de retirar la llicència
corresponent. Aquest ingrés tindrà el caràcter de dipòsit previ que preveu
l’article 26.1 de la Llei 39/88, i s’elevarà a definitiu quan es concedeixi la
llicència corresponent.
2.- Quan es tracti d’autoritzacions que ja estan concedides i 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 al dia
15 del segon.
Disposició Final:
Aquesta ordenança fou aprovada inicialment pel Ple de la Corporació en
sessió extraordinària celebrada el dia 13 de novembre de 2019 i entrarà en
vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i
començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2020. El seu període
de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o
derogació expresses.
Agullana, 20 de desembre de 2019
L’Alcalde-President
Fecha:
JOSEP JOVELL
PUJULÀ - DNI
2020.01.30
40454829Z (AUT) 15:06:49 +01'00'

JOSEP JOVELL i PUJULÀ
O. FISCAL NÚM. 18

La Secretària accidental

CPISR-1 C Rosa Fecha:
Safont Quintana 2020.02.12
- DNI 77985038L 09:46:14 +01'00'

ROSA SAFONT i QUINTANA

