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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16
TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB MERCADERIES,
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTINTOLS,
BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES.
Article 1r.- Fonament i naturalesa.
A l’empara del previst als articles 57, 20.3.g) i 20.3.q) del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text
legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides,
murs de contenció, edificacions o cerques, en vies públiques locals que es regirà per la
present Ordenança fiscal.

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial de
terrenys d’ús públic local amb:
a) Mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i
altres instal·lacions anàlogues.
b) Murs de contenció o sosteniment de terres, edificacions o cerques, siguin definitives
o provisionals, en vies públiques locals.
Article 3r.- Subjectes passius.
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les
llicències, o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense
l’autorització corresponent.
Article 4t.- Responsables i successors.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
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Article 2n.- Fet imposable.

3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.
Article 5è.- Beneficis fiscals.
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al
pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a l’ocupació de l’ús públic local amb
els materials descrits a l’article 1 necessaris per als serveis públics de comunicacions
que explotin directament i per a altres usos que immediatament interessin a la
seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
Article 6è.- Quota tributària.
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als
apartats següents:

Normes particulars d’aplicació de les tarifes:
a) Les quantitats que en resultin d’aplicar la tarifa segona tindran un recàrrec del 100
per cent a partir del tercer mes i en el cas que, quan hagin finalitzat les obres, els
aprofitaments continuïn, les quantitats tindran un recàrrec d’un 200 per cent.
b) Les quantitats que en resultin d’aplicar la tarifa tercera tindran els recàrrecs
següents a partir del tercer mes des de la seva instal·lació o concessió: durant el
segon trimestre, un 25% per cent: durant el tercer trimestre, un 50 per cent i a partir del
tercer, un 100 per cent.
c) L’ocupació amb vagonetes per a la recollida o dipòsit de runes i materials de
construcció es liquidarà pels drets fixats en els carrers de primera categoria.
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EPÍGRAF
Euros
Ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic amb runes, material de
0,74
construcció i altres aprofitaments anàlegs. Per cada m2 o fracció i dia
Ocupació de la via pública o terreny d'ús públic amb runes, material de
0,74
construcció i altres aprofitaments anàlegs mitjançant vagons per la serva
recollida o dipòsit. Per cada m2 o fracció i dia
Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb tanques, caixes de
0,74
tancaments, siguin o no per a obres i altres instal·lacions anàlogues. Per
cada m2 o fracció i dia

Article 7è.- Acreditament.
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament especial,
moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la
llicència, si la mateixa fou sol·licitada.
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la
taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a procedir al gaudiment de
l’aprofitament especial esmentat.
3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar llicència,
l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.
Article 8è.- Període impositiu.
El període impositiu és el temps durant el qual s’ha efectuat el gaudiment de
l’aprofitament especial. A efectes de la determinació de la taxa, es tindran en compte
els mòduls establerts a l’article 6.
Article 9è.- Règim de declaració i d’ingrés.

2. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància
del subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud que iniciï
l’actuació o l’expedient es complimentarà també degudament l’imprès d’autoliquidació.
L’interessat haurà d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació d’haver efectuat el pagament
de la taxa.
3. En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per l’Administració, que
la notificarà al subjecte passiu, per al seu pagament.
4. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes de l’article 6, es liquidaran per cada
aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pels períodes naturals de temps
assenyalats en els epígrafs respectius.
5. En el cas que les autoritzacions sol·licitades es deneguin, els interessats podran
sol·licitar la devolució de l’import ingressat.
6. L’ingrés de la quota liquidada es podrà fer a qualsevol de les entitats col·laboradores
mitjançant l’abonaré que s’expedirà pels serveis municipals competents.
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1. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en
aquesta ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, i formular
una declaració on hi consti la superfície de l’aprofitament i el temps de duració. S’hi
acompanyarà un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva
situació en el municipi.

Article 10è.- Infraccions i sancions.
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa
regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei
General Tributària i l’Ordenança General.
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què
es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final.
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a Torrelles de Foix, el
22 d'octubre de 2019, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any 2020 i continuarà
vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial,
els articles no modificats restaran vigents.

Dono fe
La Secretària-Interventora Accidental,
Irene Bolet Jiménez
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Vist-i-plau
L’Alcalde,
Sergi Vallès Domingo

