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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 Preu públic per a la utilització privativa o 

l'aprofitament especial del domini públic municipal. 

Carrils, pals, cables, palometes, caixes d'amarratge, de distribució o 

registre, bàscules, aparells per a venda automàtica i d'altres anàlegs 

que s'estableixin sobre la via pública o volin sobre aquesta. 

 

 

Article 1. Fonament legal i objecte.  

 

Exercitant la facultat reconeguda a l'article 106 de la Llei 39/1985 de 2 d'abril , i 117 de la 

Llei 39/1988 de 30 de desembre; i segons el que assenyala l'article 41.A) de la pròpia Llei 

reguladora de les hisendes locals, s'estableix, en aquest terme municipal, un preu públic 

sobre carrils, pals, cables, palometes, caixes d'amarratge, de distribució o de registre, 

bàscules, aparells per a la venda automàtica i altres anàlegs, que s'estableixin sobre la via 

pública o que volin sobre aquesta.  

 

Article 2. Obligació de contribuir.  

 

1. Fet imposable. Està constituït per la realització de qualsevol aprofitament amb els elements 

assenyalats per l'article precedent.  

 

2. Obligació de contribuir. Neix aquesta per l'atorgament de l'oportuna llicència municipal 

autoritzant aquest aprofitament, o des que efectivament es realitzi, si es fes sense 

l'oportuna autorització.  

 

3. Subjecte passiu. Estan obligats al pagament:  

a) Les persones naturals o jurídiques que siguin titulars de les llicències. 

b) Les persones naturals o jurídiques que efectivament ocupi el sòl, el vol o el subsol 

de la via pública.  

 

Article 3. Exempcions. 

 

Estaran exempts: l'Estat, la comunitat autònoma i província a les quals pertany aquest 

municipi, així com qualsevol mancomunitat, àrea metropolitana o altra entitat de la qual 

formi part, per tots els aprofitaments inherents als serveis públics de comunicació que 

explotin directament i per tots els que immediatament interessin a la seguretat i defensa 

nacional.  
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Article 4. Bases i tarifes.  

 

Es prendrà com a base per fixar la present exacció:  

1. En els aprofitaments que es caracteritzin per l'ocupació del terreny:  

a) Per ocupació directa del sòl: el valor de la superfície del terreny ocupat per 

l'aprofitament i les seves instal·lacions accessòries. 

b) Per ocupació directa del vol: el valor de la superfície de la via pública sobre la qual 

es projectin els elements constitutius de l'aprofitament.  

c) Per ocupació del subsol: el valor de la superfície del terreny alçat sobre 

l'aprofitament i les seves instal·lacions accessòries. 

 

2. En els aprofitaments que consisteixin en la instal·lació o col·locació d'elements aïllats, quan 

la superfície ocupada, alçada i projectada per cada element no excedeixi d'un metre 

quadrat: el nombre d'elements instal·lats o col·locats. 

 

3. En els aprofitaments constituïts per l'ocupació de vol o subsol, per cables: els metres lineals 

de cada un.  

 

Article 5.  

 

Es prendrà com a base per a fixar el present preu públic el valor del mercat de la superfície 

ocupada per carrils, pals, cables, palometes, caixes d'amarratge, de distribució o de registre, 

bàscules, aparells per a la venda automàtica i altres anàlegs que s'estableixin sobre la via 

pública o volin sobre aquesta, que s'establirà segons el cadastre d'urbana, o si de cas hi 

manca, el valor de terrenys de la mateixa entitat i anàloga situació.  

 

Article 6. única per a tots els carrers del poble. (Derogat) 

 

L'expressada exacció municipal, es regularà d'acord amb les següents  

Tarifes i Conceptes:  

• Carrils, per m l., a l'any 5 ptes. 

• Pals de ferro, per unitat, a l'any 500 ptes. 

• Pals de fusta, per unitat, a l'any 500 ptes. 

• Cables, per m l., a l'any 1 ptes. 

• Palometes, per unitat, a l'any 500 ptes. 

• Caixes d'amarratge, de distribució o registre, a l'any 500 ptes.  

• Bastides, per m 2 , a la setmana 50 ptes.  

• Materials de construcció, per m 3 , a la setmana 500 ptes.  
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Article 7.  

 

Quan es tracti d'aprofitaments especials en favor d'empreses explotadores de serveis, que 

afectin la generalitat o una sèrie important del veïnat, es podrà concertar amb dites 

empreses la quantitat a satisfer, prenent com a base el valor mitjà dels aprofitaments que 

s'estableix en l'1,50 per 100 dels ingressos bruts que obtinguin les esmentades empreses 

dintre del terme municipal.  

 

Article 8. Administració i cobrança. 

 

Tots els qui desitgin utilitzar l'aprofitament al qual fa referència la present Ordenança hauran 

de sol·licitar-lo per escrit de l'Ajuntament, moment en el qual se'ls podrà exigir un dipòsit o 

fiança afecta al resultat de l'autorització.  

 

Article 9.  

 

1. Anualment es formarà un padró en el que figuraran els contribuents afectats i les quotes 

respectives que es liquidin per aplicació de la present Ordenança, el qual serà exposat al 

públic durant quinze dies a efectes de reclamacions previ anunci al Butlletí Oficial de la 

Província i per difusió d'edictes en la forma en la que s'acostuma a fer a la localitat. 

 

2. Transcorregut el termini d'exposició al públic, l'ajuntament resoldrà sobre les reclamacions 

presentades i aprovarà definitivament el padró que servirà de base per als documents 

cobratoris corresponents.  

 

Article 10.  

 

Les baixes s'hauran de cursar, com a molt tard, l'últim dia laborable del respectiu període, 

per a fer efecte a partir del següent. Els que incompleixin aquesta obligació seguiran 

subjectes al pagament de l'exacció.  

 

Article 11.  

 

Les altes que es produeixin dins de l'exercici, faran efecte des de la data en la qual neixi 

l'obligació de contribuir per l'administració es procedirà a notificar als subjectes passius la 

liquidació corresponent a l'alta al padró, amb expressió:  

a) dels elements essencials de la liquidació; 

b) dels medis d'impugnació que puguin ser exercits, amb indicació de terminis i 

organismes en els quals hauran de ser interposats; i 

c) del lloc, termini i forma en què ha de ser satisfet el deute tributari.  

 

mailto:aj.morera@altanet.org


  

  

AJUNTAMENT 

LA MORERA DE MONTSANT 

  

 

Plaça Priorat, núm. 6 – 43361 LA MORERA DE MONTSANT – Telèfon i fax 977 82 71 12  

E-mail: aj.morera@altanet.org CIF P4309700E – CODI 4309600000 

 

 

Article 12.  

 

Segons el que es preceptua als articles 47.2 de la Llei 39/88 i 27.5 de la Llei de taxes i 

preus públics, si per causes no imputables a l'obligat al pagament del preu, no té lloc la 

utilització privativa o l'aprofitament especial, procedirà la devolució de l'import que 

correspongui.  

 

Article 13.  

 

Les quotes no satisfetes, es faran efectives pel procediment de recàrrec administratiu quan 

hagin transcorregut sis mesos des del seu venciment sense que s'hagin pogut aconseguir 

el seu cobrament malgrat haver estat requerits per a això, segons el que prescriu l'article 

27.6 de la Llei de taxes i preus públics.  

 

Article 14. Responsabilitat. 

 

A més del que s'assenyala a la present Ordenança, en cas de destrucció o deterioració del 

domini públic local, senyalització, enllumenat o d'altres béns municipals, el beneficiari o els 

subsidiàriament responsables estaran obligats al reintegrament del cost total.  

 

Article 15. Partides fallides 

 

Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables aquelles quotes que no s'hagin pogut 

fer efectives pel procediment de recàrrec, per a la declaració de les quals es formalitzarà 

l'expedient oportú d'acord amb el que preveu el Reglament general de recaptació vigent.  

Infraccions i defraudació.  

 

Article 16.  

 

Es consideraran infractors els que sense la corresponent autorització municipal i 

consegüent pagament de drets, duguin a terme les utilitzacions o aprofitaments que 

assenyala aquesta Ordenança, i seran sancionades d'acord amb l'Ordenança general de 

gestió, recaptació i inspecció d'aquest Ajuntament i subsidiàriament la Llei general 

tributària; tot això sense perjudici de les altres responsabilitats civils o penals a les que 

puguin incórrer els infractors.  

 

DISPOSICIONS FINALS.  

 

La present Ordenança fou modificada parcialment pel Ple en sessió extraordinària 

celebrada el 8 d’Octubre de 2021,i es mantindrà en vigor a partir del 1 de gener de 2022 i 

continua vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació.  
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