
1

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC

Article 1. Fonament legal
1. En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d'Abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat
amb el disposat en els articles 15 a 27 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (en endavant
TRLRHL), aquest Ajuntament estableix la taxa per utilització privativa o aprofitament especial
del sòl públic en els supòsits assenyalats a l’article 2n d’aquesta Ordenança, que es
regularan per la normativa vigent en cada moment i per la present Ordenança.

2. Aquesta taxa es regirà per la normativa vigent en cada moment i per la present
Ordenança, redactada conforme al que preveu l'article 57 del mateix TRLRHL.

Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la present taxa la utilització privativa o l’aprofitament
especial del domini públic local de Montellà i Martinet, i en particular:

a) La col·locació de terrasses annexes, amb taules i cadires als establiments del sector de
restauració.

b) Les instal·lacions al mercat setmanal i altres ocupacions de la via pública amb parades,
barraques, casetes de venda, i altres ocupacions amb fins comercials.

Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les Entitats a les
que fa referència l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, a
favor de les quals s’atorguin les llicències o autoritzacions, o que efectivament gaudeixin,
utilitzin o aprofitin en els termes de la present ordenança el domini públic local en benefici
particular, de conformitat amb algun o alguns dels supòsits previstos en l’article anterior.

2. Les taxes liquidades podran exigir-se a les persones que succeeixin al deutor en l’exercici
de l’activitat econòmica.

A aquests efectes, l’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica,
prèvia conformitat del titular actual, podrà sol·licitar de l’Ajuntament certificació dels deutes
per taxes dimanants de l’exercici de l’explotació esmentada. Cas que la certificació
s’expedeixi amb contingut negatiu, el sol·licitant restarà exempt de la responsabilitat pels
deutes existents en la data d’adquisició de l’explotació econòmica.

Article 4. Responsables
1. Seran responsables solidaris de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les
persones físiques o jurídiques esmentades a l’article 42 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària.
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2. Respondran subsidiàriament els Administradors de les societats i els Síndics, Interventors
o Liquidadors de fallides, concursos, societats i Entitats en general, en els supòsits i amb
l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Article 5. Meritació
1. En defecte de regulació expressa en l'apartat de les quotes tributàries d'aquesta
ordenança, la taxa es meritarà quan s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament especial
previst en aquesta Ordenança, es trobi o no autoritzada, tot això sense perjudici de la
possibilitat d’exigir el dipòsit previ del seu import total o parcial, d’acord amb l’article 26.1 i 2
TRLRHL.

2. Quan la naturalesa material de la taxa comporti la seva meritació periòdica, aquesta tindrà
lloc el primer dia de cada període del que es tracti i el període impositiu comprendrà el propi
període estipulat a les tarifes i en els termes que s’estableixin.

3. Quan no s’autoritzi l’ocupació objecte de la present ordenança, o quan per causes no
imputables al subjecte passiu no es pugui beneficiar de l’aprofitament sol·licitat, prèvia la
petició adient, procedirà la devolució de la taxa en cas que aquesta s’hagi satisfet.

Article 6. Beneficis fiscals
1. No s’aplicarà cap bonificació ni reducció per a la determinació del deute si no està
expressament prevista a l'apartat de les quotes tributàries d'aquesta ordenança.

Article 7. Protecció del domini públic
1. Atès el tenor de l’article 24.5 del TRLRHL, quan la utilització privativa o l’aprofitament
especial porti aparellada la destrucció o deteriorament del domini públic local, el beneficiari,
sense perjudici del pagament de la taxa que pertoqui, estarà obligat al reintegrament del cost
total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu
import.

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
reintegraments a què es refereix aquest apartat.

Article 8. Gestió
1. La gestió i l'efectiva utilització dels aprofitaments als què es refereix aquesta ordenança
s’hauran de sol·licitar i autoritzar d'acord amb la pròpia normativa municipal aprovada a
l'efecte, que també regularà la relació derivada d’aquests usos i el seu règim.

En defecte d'aquesta normativa municipal pròpia, caldrà presentar l'oportuna petició escrita a
l'Ajuntament, amb especificació, com a mínim, de la situació exacta del lloc on es demana
l’ocupació, la superfície a ocupar, el tipus de materials o instal·lacions i també un plànol
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detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva situació en el municipi.
L'Ajuntament, previs els tràmits oportuns resoldrà sobre la sol·licitud presentada.

2. S’exigirà la taxa en règim d’autoliquidació i serà precís dipositar el seu import quan es
presenti la sol·licitud d’autorització corresponent.

3. La gestió, liquidació, inspecció i recaptació d'aquesta taxa es realitzarà segons el que es
disposa en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i en les altres Lleis
reguladores de la matèria, així com en les disposicions dictades per al seu
desenvolupament.

4. L’Ajuntament pot exigir als usuaris els antecedents necessaris per a conèixer el grau real
d’utilització del domini públic o de l’aprofitament i pot, així mateix, fer les comprovacions
oportunes.

5. Serà condició indispensable per a poder gaudir de qualsevol dels aprofitaments especials
i/o utilitzacions privatives del domini públic municipal, que el subjecte passiu no tingui deutes
pendents de pagament amb la Hisenda municipal, llevat que aquests trobant-se pendents de
pagament tinguin concedit, a la vegada, ajornament o fraccionament.

Article 9. Quotes tributàries
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa assenyalada d’acord amb les tarifes
contingudes al paràgraf següent.

2. Les quotes aplicables a cadascun dels supòsits continguts a l’article 2 d’aquesta
Ordenança seran:

a) Terrasses annexes, amb taules i cadires als establiments del sector de restauració:

Es parteix de la base que no s'aplicarà cap import per les quatre primeres taules de la
terrassa de cada establiment:

Concepte Import
- Per cada taula que excedeixi de les 4 primeres unitats 30,00 €/taula/any

El període impositiu serà l’any natural, i no es fraccionarà encara que no s’utilitzi pel subjecte
passiu durant tot aquest temps.

b) Instal·lacions al mercat setmanal del divendres i altres ocupacions de la via pública amb
parades, barraques, casetes de venda, i altres ocupacions amb fins comercials.

Concepte Import
- Per cada parada o unitat d'ocupació 4,00 €/dia

L’horari de venda màxim permès en aquest mercat ambulant setmanal dels dissabtes serà
de 08:00 a 14:00 hores.
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Article 10. Infraccions i sancions
1. En els casos d’incompliment de les obligacions establertes a aquesta Ordenança o
normativa reguladora de l’exacció, d’acord amb el que es preveu a l’article 11 del TRLRHL,
s’aplicarà el règim d’infraccions i sancions regulat a la Llei General Tributària i a les
disposicions que la complementen i desenvolupen.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
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
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor a partir de l'endemà de la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Província de Girona i romandrà en vigor fins la seva modificació o
derogació expresses.

Martinet, 8 d'abril de 2013

L'ALCALDE,

Josep Castells Farràs

________________________________________________

CERTIFICACIÓ DE VIGÈNCIA

Joan Antoni Yáñez Rodríguez, Secretari de l'Ajuntament de Montellà i Martinet, certifico que
el text de l’Ordenança que antecedeix és el resultant de:

- Ordenança aprovada pel Ple de la Corporació el dia 16 d’abril de 2013 i publicada
íntegrament en el BOP de Lleida núm. 110, del dia 21-06-2013.

I perquè consti, signo aquest certificat d'ordre i amb el vistiplau del Sr Alcalde.

Martinet, 22 de juliol de 2013

L’ALCALDE,

Josep Castells i Farràs


