AJUNTAMENT

LA MORERA DE MONTSANT

ORDENANÇA FISCAL NÚM 11: Reguladora de les taxes per ocupació de
terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres
elements anàlegs amb finalitat lucrativa.
Article 1 Fonament legal
Aquest Ajuntament estableix les taxes per a la utilització privativa o aprofitament especial
del domini públic local en els supòsits assenyalats a l’article 2n d’aquesta Ordenança, en
base a les previsions recollides a l’art 20 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de les taxes la Ocupació de terrenys d’ús públic local amb
taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa.
Article 3. Supòsits de no subjecció i exempcions
L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no restaran obligats al pagament de
taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic pels aprofitaments
inherents als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per tots els que
immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
Article 4. Subjectes passius
1. Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques així com les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària,
que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular,
de conformitat amb el supòsit previst a l’article anterior.
2. Tindran la condició de substituts del contribuent en les taxes establertes per la utilització
privativa, els propietaris de les finques i locals afectats. Els propietaris podran, en el seu
cas, repercutir les quotes sobre els respectius beneficiaris.
Article 5. Meritació
1. Les taxes es meritaran segons la naturalesa del seu fet imposable, i en concret, quan
s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial. En cas de règim d’autoliquidació, la meritació
es produirà en el moment en que es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient,
el qual no es realitzarà sense que s’hagi fet efectiu el pagament corresponent.
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2. Quan la naturalesa material de la taxa comporti la meritació periòdica de la mateixa,
aquesta tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural,
llevat del cas d’inici o cessament en la utilització especial, que el període impositiu
s’ajustarà a aquesta circumstància amb el consegüent prorrateig de la quota, en els termes
que s’estableixin. Es considera taxa de meritació periòdica la reserva d’espai d’ús públic.
3. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el dret a la utilització o aprofitament no
es desenvolupi, procedirà la devolució de l’import corresponent.
4. Quan es gaudeixi, utilitzi o s’aprofiti el domini públic en benefici particular, sense llicència,
concessió o autorització, s’entendrà complert el fet imposable i naixerà l’obligació de
satisfer la taxa des del moment del seu inici, sens perjudici de les sancions que
procedeixin.
Article 6.Protecció del domini públic
1. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial comportin la destrucció o
deteriorament del domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa
establerta, vindrà obligat al reintegrament del cost total de la reconstrucció o reparació i al
dipòsit previ del seu import.
2. Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en una quantitat igual al
valor dels béns destruïts o a l’import del deteriorament sofert.
3. Correspondrà als Serveis Tècnics municipals la valoració dels danys produïts i es
notificarà als interessats de forma individualitzada seguint el procediment sancionador
general.
Article 7. Règim d’autoliquidació
Amb caràcter general, s’exigiran les taxes per la utilització del domini públic o aprofitament
especial en règim d’autoliquidació.
Article 9.-Normes de gestió
1. L’Ajuntament pot exigir als usuaris els antecedents necessaris per a conèixer el grau real
d’utilització del domini públic o de l’aprofitament i pot, així mateix, fer les comprovacions
oportunes.
2. Serà condició indispensable per a poder gaudir de qualsevol dels aprofitaments especials
i/o utilitzacions privatives del domini públic municipal, que el subjecte passiu no tingui
deutes pendents de pagament amb la Hisenda municipal, llevat que aquests trobant-se
pendents de pagament tinguin concedit, a la vegada, ajornament o fraccionament.
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Article 10. Quotes tributàries
1. La quota de les taxes previstes per a la utilització privativa o l’aprofitament especial del
domini públic municipal es fixarà prenent com a referència el valor que tindria en el mercat
la utilitat derivada de l’esmentada utilització o aprofitament si els béns afectats no fossin de
domini públic.
2. Les quotes aplicables són les següents:
a) El valor de mercat de l’aprofitament en el terme municipal s’estableix en 2,50
€/m2/any, metre quadrat o fracció a l’any, que s’aplicarà sobre la superfície
ocupada.
b) L’aprofitament s’autoritzarà prèvia petició de l’interessat ajustada a la normativa
continguda en l’Ordenança Municipal Reguladora de l’ocupació de via pública amb
teules, cadires i instal·lacions anàlogues, aprovada per l’Ajuntament en Ple de
sessió del 2 d’octubre de 2012.
c) En el càlcul de la quota es computarà la superfície ocupada inclosa la que ho sigui
amb testos, tanques o qualsevol altra classe d’elements que delimitin l’espai
objecte de l’aprofitament.
d) En el cas de les Instal·lacions Fixes, entenent-se com a tal les que restin adherides
al sòl de manera que la seva eliminació comporti danys o modificacions al paviment
i quan en els laterals o frontals s’hagin realitzat obres de fusteria o d’altres elements
el preu quedarà fi xat en 3,00 €/m2/any.
e) En cas de realització d’obres a la via pública que provoquin la disminució del
rendiment econòmic dels negocis, es podran establir bonificacions a la quota de la
taxa fins a un màxim del 80%. La bonificació haurà de ser sol·licitada
individualment pel Subjecte Passiu en cada cas concret.
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