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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS 
PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, 
PUNTALS, BASTIDES I ALTRES INSTAL.LACIONS ANÀLOGUES. 

 

Article 1. 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 7/1985. de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i de conformitat amb 
el que disposa els articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals, este Ajuntament establix la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic local 
amb mercaderies materials de construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres 
instal·lacions anàlogues, que es regirà per la present ordenança fiscal, les normes de la qual 
atenen al que prevé l'article 58 de la citada Llei 39/1988. 

 

Article 2. Fet imposable 

Constituïx el fet imposable de la taxa, de conformitat amb l'article 20.3. lletra g) de la Llei 
39/1988 la realització de qualsevol dels aprofitaments assenyalats i l'obligació de contribuir 
naixerà per l'atorgament per part de l'Ajuntament, de la corresponent llicència, o des que 
s'inicie l'aprofitament, si es va procedir sense l'oportuna autorització. 

 

Article 3. Subjectes passius 

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a 
què es referix l'article 33 de la Llei General Tributària, al favor de les quals s'atorguen les 
llicències o els que es beneficien de l'aprofitament si es va procedir sense l'oportuna 
llicència. 

 

Article 4. Responsables 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques i jurídiques que es refereixen els articles 38.1 y 39 de la Llei General Tributària. 

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics. 
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. 

 

Article 5. Beneficis fiscals 

D'acord amb el que establix l'article 9é de la LRHL, no podran reconéixer-se altres 
exempcions reduccions o bonificacions que les expressament previstes en normes amb rang 
de Llei o les derivades de les d'aplicació de tractats internacionals. 

 

Article 6. Quota tributària 

La quota tributària consistirà en la quantitat que resulte d'aplicar la següent tarifa: 

- 0'50 euros metre quadrat per dia. 

 

 

 



 

2 

Article 7. Normes de gestió 

1. Les persones naturals o jurídiques interessades en l'obtenció dels aprofitaments regulats 
en esta ordenança presentaran en a l'ajuntament sol·licitud detallada de la seua naturalesa, 
temps de duració del mateix, lloc on es pretén realitzar i en general totes les indicacions 
siguen necessàries que per a l'exacta determinació de l'aprofitament desitjat. 

2. Igualment amb la instància haurà d'acompanyar-se carta de pagament justificativa d'haver 
ingressat l'import de la taxa. Esta liquidació tindrà caràcter provisional i quedarà subjecta a 
posterior comprovació pels tècnics municipals. 

3. Per al còmput del termini pel qual es concedix l'ocupació es tindrà com a dia inicial aquell 
que el sol·licitant comunique a l'ajuntament. La dita comunicació haurà de realitzar-se amb 
anterioritat a procedir a l'efectiva ocupació de la via pública. 

4. Quan finalitzat el dit termini fóra precisa l'ocupació per un nou període es precisarà 
ocupació per concepte distint al concedit, el particular haurà de presentar davant de 
l'Ajuntament, abans que  el termini finalitze, o de realitzar l'ocupació per concepte distint, 
nova sol·licitud de llicència. 

5. De no haver determinat amb claredat la duració dels aprofitaments, els titulars de les 
llicències presentaran en l'Ajuntament l'oportuna declaració de baixa al cessar en aquella a fi 
que l'administració municipal deixe de practicar les liquidacions. 

Els que incomplisca tal obligació seguiran subjectes al pagament de la taxa. 

 

Article 8. Meritació de la taxa 

La meritació de la taxa es produïx quan s'inicie l'aprofitament i es liquidarà per cada 
aprofitament sol·licitat i conforme al mateix temps que l'interessat indique el demanar la 
corresponent llicència. 

 

Article 9. Obligació de pagament 

1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en esta ordenança naix en el moment de 
sol·licitar la corresponent llicència. 

2. El pagament de la taxa es realitzarà: 

a) Tractant-se de concessions d'aprofitaments de duració, limitada, per ingrés directe en 
la tresoreria municipal o on establira l'ajuntament però sempre abans de retirar la 
corresponent llicència. 

b) Tractant-se de sense duració limitada el dia primer de cada mes natural 

 

Article 10. Infraccions y sancions. 

En tot el que es referix a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que 
corresponguen s'estarà al que disposa la Llei General Tributària i les seues normes de 
desenrotllament. 

 

Disposició final. 

Per a tot el no previst en la present ordenança s'estarà a les disposicions de la LRHL, LGT 
Llei 1/1998 de Drets i Garanties dels Contribuents i la resta de normativa de 
desenrotllament. 
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La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la 
província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 1999. romanent en vigor 
fins a la seua modificació o derogació. 


