ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11 REGULADORA DE LA TAXA PER
OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES,
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, BASTIDES, ETC.
Article 1r. Concepte.
Aquest Ajuntament conforme autoritza l'article 106 de la Llei 7/85 de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Règim Local i d'acord amb el que preveu l'article 20 del
RDL 2/2004 de 5 de març, aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, estableix la taxa per utilització privativa d'aprofitaments especials per l'ocupació
de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques,
puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues, especificat a les Tarifes contingudes
en l'article 3r següent, que es regirà per aquesta Ordenança.
Article 2n. Obligacions 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 es va procedir sense l'oportuna autorització.
Article 3r. Quantia.
- Tarifa primera: Ocupació de la via pública amb mercaderies.
1 .- Ocupació o reserva especial de la via pública o terrenys d'ús públic que facin els
industrials amb materials o productes de la indústria o comerç a què dediquin la seva
activitat, compresos els vagons o vagonetes metàl·liques denominades "contenidors", al
semestre per metre quadrat o fracció ..................................................................... 71,10€.
2 .- Ocupació o reserva especial de la via pública de manera transitòria, per mes i metre
.................................................................................................................................11,30€.
- Tarifa segona: Ocupació amb materials de construcció, vagonetes per a la seva
recollida, tanques, puntals, bastides, caixes de tancaments, per metre quadrat o fracció al
mes ......................................................................................................................... 11,30€.
Article 4t. Normes de gestió.
1 .- De conformitat amb el revingut l'article 46 del RDL 2/2004 de 5 de març, aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, quan amb ocasió dels
aprofitaments regulats en aquesta Ordenança es produïssin desperfectes en el paviment
o instal·lacions de la via pública, els titulars de les llicències o els obligats al pagament
estaran subjectes al reintegrament total de les despeses de reconstrucció i subjectes 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.
2 .- Les quantitats exigibles d'acord amb la tarifa es liquidaran per cada aprofitament
sol·licitat o realitzat i seran reduïbles pels períodes naturals de temps assenyalats en els
respectius epígrafs.
3 .- Les persones interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta
Ordenança hauran de sol·licitar prèviament la corresponent llicència.

4 .- Si no s'ha determinat amb exactitud la durada de l'aprofitament, una vegada
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 dia primer del període natural
de temps següent assenyalat en l'epígraf de la Tarifa que correspongui. Sigui quina sigui
la causa que s'al·legui en contra, la no presentació de la baixa, determinarà l'obligació de
continuar abonant el preu públic.
Article 5è. Obligació de pagament.
1 .- L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix:
a) De concessions de nous aprofitaments en la via pública, en el moment de sol·licitar la
corresponent llicència.
b) De concessions d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, el dia primer de cada
semestre natural.
2 .- El pagament de la taxa es realitzarà:
a) Si es tracta d'autoritzacions de nous aprofitaments o d'aprofitaments amb durada
limitada per ingrés directe en la dipositàries Municipal o on establís l'Excm.
Ajuntament, però sempre abans de retirar la llicència o la denominació que
correspongui.
b) Tractant-se d'autoritzacions ja concedides i sense durada limitada, una vegada
concloses en els corresponents padrons o matrícules d'aquest preu públic, 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.
La modificació d'aquesta ordenança va ser aprovada el 3 de novembre, publicada al
BOIB núm. 172 de 17-11-2011 (rect. BOIB núm.176 de 24-11-2011) i durant els 30
dies d'exposició al públic no hi va haver reclamacions, per la qual cosa es dóna per
aprovada definitivament i entra en vigor a partir de la publicació amb les seves
modificacions en el BOIB núm. 1 de 3-01-2012, romanent en vigor fins la seva
modificació o derogació expresses.
Fornalutx, a 4 de gener de 2012.
El Batle,

Sgt. Juan Albertí Sastre.

El Secretari,

Sgt. Francisco-V. Rullán Vila.

