ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18, REGULADORA DE LA
EXCEPCIONALS DELS CAMINS I VIES RURALS MUNICIPALS

TAXA

PER

USOS

Article 1. Fonament i naturalesa
1. Aquest Ajuntament estableix la taxa per usos excepcionals dels camins i vies rurals
municipals que es regirà per aquesta ordenança, en ús de les facultats concedides pels
articles 133.2 i 142 de la Constitució i també 105 i següents de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15
a 20, i 57 del Text refós de la Llei reguladora de las hisendes locals, aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març.
2. Les normes reguladores d’aquesta taxa i dels usos excepcionals que s'hi preveuen seran
aquelles que l’Ajuntament determini en donar-se el fet imposable i les que s’inclouen
expressament en la present Ordenança, sense perjudici de la regulació aplicable amb
caràcter general.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’ús excepcional del domini públic local dels camins i
vies rurals d’ús públic municipals, amb motiu del seu aprofitament com a ús comú especial
d’acord amb l’article 56.2 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret
336/1988, de 17 d’octubre, per aquelles activitats les circumstàncies de les quals comporten
una singular perillositat, intensitat d’ús o d’altres similars, quan es troben en sòl no
urbanitzable, sempre que transcorrin per les muntanyes propietat d'aquest ajuntament de
Montellà i Martinet.
En tot cas els usos d'aquests camins i vies amb motiu de curses, proves esportives o d'altres
activitats o esdeveniments de similar naturalesa es consideren ús comú especial i per tant
constitutives del fet imposable de la present ordenança.
També constitueix base imposable de la taxa, l’activitat municipal, tècnica i administrativa,
que tendeixi a reclamar l’adequació dels usos sol·licitats a la normativa aplicable segons els
cas, i la concessió per part de l'alcaldia de l’oportuna llicència municipal d'autorització
condicionada, si escau, al compliment de la resta de requisits de la normativa sectorial vigent.
2. S'exclouen del fet imposable en els usos ordinaris dels camins i vies rurals que són els de
circulació de persones, ramats, animals de càrrega, vehicles de turisme, de transport i
agrícoles sempre que sigui per a l’accés i ús habitual de les finques que tenen accés pels
camins i vies rurals.
Tampoc constitueixen fet imposable els actes organitzats o coorganitzats per aquest
ajuntament. En el cas de coorganització, les obligacions i contraprestacions s’hauran
d’establir en el conveni o pacte corresponent.
Article 3. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius obligats al pagament de la de la taxa, en concepte de contribuents,
les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
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general tributària que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local d'acord
amb les previsions del fet imposable de la present ordenança.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris els subjectes passius, persones físiques i jurídiques
determinades com a tals a la Llei general tributària.
2. En relació a la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari es donarà
acompliment a allò que disposen els articles 42 i 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, i resta de normativa concordant.
Article 5. Quota tributària i tarifes
1. La quota tributària de la taxa regulada en aquesta ordenança és la fixada a les següents
tarifes per concessió de llicències d'autorització d’usos excepcionals de camins i vies rurals:
Concepte
Curses, proves esportives o similars a peu
Curses, proves esportives o similars en bicicleta

Import €
5 €/persona
7 €/bicicleta

2. No obstant l'anterior, quan es tracti de curses, proves esportives o d'altres activitats o
esdeveniments de similar naturalesa, quan participin menys de 200 persones o menys de
100 bicicletes, no s'aplicarà la present taxa.
Article 6. Normes de gestió
1. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament
sol·licitat o realitzat.
3. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta
ordenança, hauran de sol·licitar prèviament la llicència municipal corresponent, d'acord amb
el previst a l'article 56.2 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament
de patrimoni dels ens locals de Catalunya.
4. En tot cas l'ajuntament podrà comprovar les peticions i les declaracions formulades pels
interessats per tal de poder, si procedeix, notificar i girar als interessats les liquidacions
complementàries que escaiguin.
5. Quan es concedeixi la llicència per l'alcaldia es practicarà una liquidació provisional per l'ús
especial d’acord amb les autoritzacions previstes a la pròpia llicència. Quan finalitzi l'ús es
podrà practicar la liquidació definitiva i procedir a les oportunes compensacions si procedeix.
6. Les autoritzacions tindran caràcter personal i donada la seva naturalesa limitades en el seu
nombre, i per tant no es podran cedir ni transferir a tercers sense la prèvia autorització
municipal. La transmissió o transferència de la llicència només es podrà autoritzar en el cas
de que hi hagi identitat d'objecte, causa i ús especial, sempre que existeixi una cessió
contractual amb el titular inicial, que porti implícit l'ús especial degudament autoritzat.
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7. Es poden establir convenis amb els subjectes passius que hagin de tributar per multiplicitat
de fets imposables, o per períodes de temps llargs, amb la finalitat de simplificar els
procediments de declaració, obtenció de llicències, i liquidació/o recaptació de la taxa.
Article 7. Condicions d'execució de les curses, proves esportives o d'altres activitats o
esdeveniments de similar naturalesa
1. Independentment de les altres condicions determinades en aquesta ordenança, les curses,
proves esportives o d'altres activitats o esdeveniments de similar naturalesa que s'autoritzin
per mitjà de l'oportuna llicència municipal, hauran de disposar abans de la seva execució de
l’autorització pertinent, quan escaigui, de l'administració dels espais naturals pels quals hagin
de transcórrer, i s'han d'adequar a la legislació vigent sobre conservació dels espais naturals.
En general l'organització i els participants de l'acte sempre procuraran assumir les
recomanacions i les bones pràctiques establertes per al desenvolupament d'aquestes
activitats per muntanya en espais naturals protegits.
Igualment hauran de disposar de les autoritzacions o comunicacions que correspongui
respecte d'altres administracions amb competències sectorials en la matèria i respecte de les
titulars d'altres vies que s'hagin d'utilitzar, i si escau fer les tramitacions oportunes amb el
Servei Català de Trànsit.
Si escau, les curses, proves esportives o d'altres activitats o esdeveniments de similar
naturalesa que s'autoritzin per mitjà de l'oportuna llicència municipal, hauran de disposar
abans de la seva execució de l’autorització pertinent, quan escaigui, de les federacions
catalanes de la respectiva modalitat.
2. L'exercici d'aquestes activitats haurà de ser compatible amb els drets de la propietat
privada, les seves activitats econòmiques i les activitats que altres usuaris puguin dur a terme
en aquests enclavaments. En cas que la prova prevegi passar per finques privades,
l’organització ha de disposar de la corresponent autorització prèvia dels propietaris de les
finques afectades.
3. En cas d'haver d'utilitzar qualsevol material per a la senyalització a les curses, proves
esportives o d'altres activitats o esdeveniments de similar naturalesa, aquesta serà de
caràcter temporal. Els elements utilitzats no causaran impacte en el medi i no es podran fer
servir arbres, roques o altres elements naturals per ancorar-hi, clavar-hi o cargolar-hi senyals,
ni tampoc podran afectar altres usuaris. Tampoc es permetrà la utilització de pintura, calç o
guix.
Quan sigui possible, s’utilitzarà senyalització ja existent com a suport per a la senyalització de
la prova.
La senyalització es col·locarà com a màxim 24 hores abans de la celebració de la prova i es
retirarà el mateix dia o el dia següent tan aviat com sigui possible.
4. En tot cas les possibles instal·lacions tipus sanitaris, escenaris o megafonia tindran
caràcter provisional i es retiraran el mateix dia de la prova o l’endemà. S’ubicaran
preferentment a la zona de sortida i arribada dels participants, en nuclis de població.
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5. L’organització és l’única responsable de la neteja i de la retirada de tots els residus
generats durant la celebració de l'acte. L’organització en qualsevol cas, ha de transmetre als
participants la prohibició de llençar residus al medi natural amb l'advertiment de que qui
infringeixi aquesta norma serà desqualificat.
6. L’organització reduirà al mínim els residus generats per l'activitat. Això suposa, entre
d'altres extrems, que s'ha d'evitar l'ús de gots i ampolles de plàstic i d'embolcalls, que la fruita
ha d’estar pelada i que han de promoure els dispensadors d’aigua de tal forma que cada
participant hagi de portar la seva pròpia ampolla o el seu propi got, que podrà reomplir en els
avituallaments determinats.
En general procurarà assumir les recomanacions i les bones pràctiques establertes per al
desenvolupament d'aquestes activitats per muntanya en espais naturals protegits
7. Quan l'esdeveniment ho requereixi, l’organització farà una recollida selectiva de residus.
Una opció per fer-ho és que l'organització col·loqui, a l’inici, al final i als punts d’avituallament,
bosses o recipients adequats per facilitar-ne la recollida. Es recomana emmagatzemar els
residus en contenidors, en els nuclis urbans i en zones establertes per a la concentració
d’espectadors, per tal de facilitar-ne la recollida.
Article 8. Indemnitzacions per la destrucció o deteriorament
1. De conformitat amb el previngut a l’article 24.5 del Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, quan amb ocasió
dels usos especials regulats en aquesta ordenança es produeixin desperfectes, la destrucció
o el deteriorament en els béns del domini públic municipal sempre que el desperfecte sigui
inherent a l'ús especial dut a terme, la part organitzadora de l'acte queda obligada, sense
perjudici del pagament de la taxa que correspongui, al reintegrament del cost total de les
despeses corresponents de reconstrucció o reparació i a dipositar-ne prèviament el seu
import mitjançant aval bancari o en metàl·lic.
Quan a criteri de l'ajuntament, quan circumstàncies especials així ho aconsellin, es podrà
exigir el dipòsit per avançat o aval bancari, pel valor dels béns afectats pels aprofitaments
especials sol·licitats.
2. Si els danys fossin irreparables, l'ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al valor dels
béns destruïts o a l’import de la deterioració dels danyats.
3. Correspondrà als serveis tècnics municipals la valoració dels danys produïts i es notificarà
als interessats de forma individualitzada.
4. L'Ajuntament no podrà condonar totalment ni parcialment les indemnitzacions i ni els
reintegraments referits en aquest article.
Article 9 Acreditació i període impositiu
1. La taxa merita o s'acredita quan s'inicia l'ús privatiu o l'aprofitament especial, es disposi o
no de llicència, tot i que ja es pot exigir en el moment en el qual se sol·licita la corresponent
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llicència, quan de forma inequívoca l’activitat sol·licitada constitueixi el fet imposable de la
present ordenança.
2. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar la llicència, la
meritació de la taxa té lloc en el moment de l’inici de l’esmentat aprofitament.
3. Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i durin més d'un
exercici, la taxa s'acredita el primer dia de cada exercici inclòs en l'autorització, tot i que el
període impositiu es limiti als dies previstos d'exercici de l'ús especial autoritzat.
Quan la utilització privativa es limiti a una activitat limitada a unes úniques dates concretes, el
període impositiu coincidirà amb el determinat a la llicència municipal que així ho autoritzi.
Article 10. Règim de declaracions i d’ingrés
1. La taxa per ús excepcional o aprofitament especial s’exigeix en règim de liquidació i es
notificarà al subjecte passiu amb l'oportuna liquidació juntament amb la notificació de
l'atorgament de la llicència municipal, o un cop detectat l'ús o aprofitament especial fet sense
haver-se demanat i obtingut la preceptiva llicència.
2. Per al cas d’usos especials per diverses anualitats prèviament autoritzats, el pagament de
la taxa s’ha de fer abans de l'inici efectiu de l'acte objecte de la taxa.
3. Els terminis de pagament de les liquidacions de la taxa pels usos especials contemplats en
la present ordenança, seran els determinats amb caràcter general per la Llei General
Tributària.
4. Un cop obtinguda la llicència i ingressat l'import de la corresponent liquidació, si no es
realitza l'ús especial programat, el subjecte passiu no tindrà dret a la devolució de la present
taxa.
Article 11. Infraccions i sancions
1. Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada
en aquesta Ordenança resultin procedents d’acord amb el que es preveu a l’article 11 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, s’aplicarà el que disposen els articles 181 i següents de
la Llei 58/2003, de 18 de desembre, General Tributària, i també les disposicions que la
complementin i despleguin.
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.
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Disposició Final. Entrada en vigor
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de 2020 i romandrà
vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa.
_______________________________________________________
CERTIFICACIÓ DE VIGÈNCIA
Juan Antonio Yáñez Rodríguez, Secretari de l'Ajuntament de Montellà i Martinet, certifico que
el text de l'anterior Ordenança fiscal és el resultant de:
- Ordenança aprovada pel Ple de la Corporació el dia 15-02-2019 i publicada íntegrament en
el BOP de Lleida núm. 128, del dia 04-07-2019.
I perquè consti, signo aquest certificat d'ordre i amb el vistiplau del Sr Alcalde.
Martinet, 4 de juliol de 2019
L’ALCALDE,

Josep Castells i Farràs
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