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TAXA PER L´OCUPACIÓ DE TERRENYS D´ÚS PUBLIC LOCAL AMB MERCADERIES, 
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, CAVALLETS, PUNTALS, BASTIDES 
I ALTRES INSTAL.LACIONS ANÀLOGUES 
 

 
 
Article 1er.- Fonament  Legal 
Esta Entitat local, d´acord amb el que desposa l’article 106, apartat 1, de la Llei 7/1985, de 2 
d´abril, reguladora de les bases de regim local, i fent ús de la facultat reglamentària que li 
atribuïx l’article 15, apartat 1, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les  
Hisendes  Locals, i conforme al que  preveu  l´article  20 de la mateixa, modificat per la Llei 
25/1998, de 13 de juliol, establix la TAXA  PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D´ÚS PÚBLIC 
LOCAL AMB MERCADERIES ,MATRERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES , 
CAVALLETS, PUNTALS, BASTIDES I ALTRES INSTAL.LACIONS ANÀLOGUES, l´exacció de 
la qual s´efectuarà  amb subjecció al que preveu esta ordenança. 
 
Article 2on.- Fet imposable  
El presupost de fet que determina  la tributació per esta taxa el constituïx el següent supòsit 
d’utilització privativa o aprofitament  especial de domini  públic local: Ocupació  de terrenys d’ús 
public local amb mercaderies, materials de construcció, runes tanques,  puntals, cavallets 
bastides i altres instal.lacions  anàlogues, previst en la lletra g) de l’apartat  3 de l’article 20 de 
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Article 3r.- Subjecte Passiu 
Són subjectes  passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats  a què es referix  l’article 35.4 de la Llei 58/200.3, General 
Tributaria, que disfruten, utilitzen  o aprofiten  especialment el domini  públic  local en benefici 
particular. En el suposit  contemplat  en l’article  6.2.1 de l´Ordenança, tindrà  la condició de 
contribuent, el titular de  l’establiment  que realitze l’ocupació del domini públic amb 
mercaderies per a la seua venda. 
 
En el cas de  l´Art. 6.2.2. de l’Ordenança será  contribuent  la persona física  o juridíca  que 
tinga la condició de constructor de l’obra, si hi haguera i de no haver constructor, el promotor. 
 
 Article 4t.- Responsables 
1. Respondran solidariament de les obligacions tributaries del subjecte passiu les persones  
físiques i jurídiques que es referixen els articles  38 i 39 de la Llei General Tributaria. 
2. Seran  responsables subsidiaris  els administradors  de les societats  i els sindics, 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats  i entitats en general, en els supòsits 
i amb  l’abast previstos en l’article  40 de la citada Llei. 
 
Article 5é.- Exempcions, reduccion i bonificacions 
D’acord amb el que establix l’article 9 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals, no podran reconéixer-se altre beneficis fiscals que els expresament  previstos 
en les normes amb rang de Llei o els derivats de l’aplicació de tractats internacionals. 
 
 
 
Article 6é.- Quota tributaria. 
1.-La quantitat a liquidar i exigir per aquesta taxa serà la resultant d’aplicar  la tarifa establida: 
 
Ocupació amb material de construcció i altres elemnts anàlegs, 0,3 euros/dia  metre lineal de 
fatxada  ocupada. 
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Article 7é.-Meritació 
Esta taxa es meritarà quan s’inicie l’us privatiu o l’aprofitament especial que origina la seua 
exacció. 
Tractan-se d’autoritzacions de nous aprofitaments amb duració limitada quan es  concedixca la 
llicència. 
Tractan-se d’autoritzacions ja concedides i sense duració limitada, una vegada incloss en el 
corresponent padró o matricula, el pagament es realitzarà per anys  naturals en la Tesoreria 
municipal o en entitats col.laboradores. 
 
Article 8é.- Declaració i Ingres 
1. Les quantitats exigibles es liquidaran  per cada aprofitament sol.licitat o realitzat, sent 
irreductibles pel periode autoritzat.  
2. Les persones o entitats interesades en la concessió hauran de sol.licitar   prèviament la 
consegüent autorització, fent constar: lloc, superficie a ocupar i termini  previst de  l’ocupació. 
3. Comprovades les sol.licituds formulades, d’estimar-se  conformes, es concediran  les 
autoritzacions. En cas contrari, es  notificarà  a l’interessat a fi de que esmene les deficiencies, i 
es girarà la liquidació complementaria que procedixca. Les autoritzacions es concediran una 
vegada esmenades les deficiències i realitzant  l’ingres  complementari. 
4. No es permetrà  l’ocupació, o utilització privativa fins que no s’efectue l’ingres i es 
concedixca l’autorització. 
5. Autoritzada  l’ocupació, s’entendra prorrogada automaticament mentre no es sol.licite la 
baixa  per l’interessat o es declare la seua caducitat. 
6. La presentació, de la baixa  asssortirà  efectes a partir del primer dia del mes següent al 
periode autoritzart. La no presentació de la baixa determinarà   l’obligació  de continuar abonant 
la taxa. 
7. Les quotes  liquides no satisfetes dins del periode voluntari es faran efectives  en via de 
constreyiment, d’acord amb les normes del vigent Reglament General de Recaptació. 
8. De conformitat amb el que preveu l’article 46 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre LRHL, 
quan amb ocasió dels aprofitaments regulats en la present   ordenança, es produïren  
desperfectos en el paviment  o instal.lacions de la via pública, els titulars de la llicencia  vindran 
obligats al reintegrament total dels gastos  de reconstrucció de tals desperfectes, que seran en 
tot cas independents dels drets liquidats pels aprofitaments realitzats.   
 
Article 9é.- Infraccion i Sancions  
En tot el que es referix a la qualificació d’infraccions  tributaries i les sancions que a les 
mateixes corresponguen en cada cas, s’aplicarà  el que disposa  els articles 77 i següents de la 
Llei General Tributaria i en les disposicions que la complementen i desenrotllen, conforme al 
que establix l’article 11 de la Llei  39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes 
Locals. 
 
Article 10é.- Vigència 
La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el “Bulleti  Oficial” i 
començará a aplicar-se a partir de la seua aprovació definitiva fins que s´acorde la seua  
modificació o derogació 
 
Aprovació  
Esta ordenança, que consta de deu articles, va ser aprovada per el Ple de la Corporació el dia  
 
Aprovació  
Esta ordenança, que consta de deu articles, va ser aprovada per el Ple de la Corporació el dia 
28 de març de 2012. 


