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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

5261 Elevació automàtica modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys
d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, enderrocs, tanques, puntals, cavallets,
bastides i altres instal·lacions anàlogues

Acordat per aquest Ajuntament en Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 13 de març de 2017, s’aprova la modificació ordenança fiscal
reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, enderrocs, tanques, puntals, cavallets,
bastides i altres instal·lacions anàlogues. I feta la legal exposició al públic sense haver-ne presentat durant el temps d’exposició cap
reclamació, suggeriments, de conformitat amb el disposat a l’article 17-3 del Real Decret 2/2004 de 5 de març del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, es considera definitivament aprovat, transcrivint-ne a continuació el article modificat.

Contra el present acord definitiu de modificació de la referida ordenança fiscal, els interessats podran interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos
comptats a partir del dia següent al de la publicació del present acord en el B.O.I.B.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES,
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, ENDERROCS, TANQUES, PUNTALS, CAVALLETS, BASTIDES I ALTRES

INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES

Article 1.- Fonament i naturalesa

D’acord amb el previst als articles  20.3 g del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals , de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de dit text legal , aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ocupació
de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, enderrocs, tanques, puntals, cavallets, bastides i altres instal·lacions
anàlogues.

Article 2.-  Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial o l’ús privatiu que té lloc per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb
mercaderies, materials de construcció, enderrocs, tanques, puntals, cavallets, bastides i altres instal·lacions anàlogues, especificat en les
tarifes contingudes a l’article 5è. d’aquesta ordenança.

Article 3.- Subjecte passiu

Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a que es refereix
l’article 33 de la Llei General Tributària, a favor de les quals s’atorguin  les llicències per gaudir l’aprofitament especial o l’ús privatiu, o les
que se’n beneficien  de l’aprofitament o ús, si és que es varen procedir sense l’autorització corresponent.

Article 4.- Responsables.

1.   Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu totes les persones que siguin causants o col·laborin
en la realització d’una infracció tributària.

2.   Els coparticips o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a que es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària
respondran solidàriament en proporció a ses seves respectives participacions de les obligacions tributàries de dites Entitats.

3.   Els administradors de persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva competència pel compliment
de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament  dels següents deutes:

a.   Quan s’hagi comes una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.

b.   Quan s’hagi comes una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.

c.   En supòsits de cessament de les activitats de la societat, del import de les obligacions tributàries pendents en la data del
cessament.
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La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i de conformitat al procediment previst en la Llei General Tributària.

Article 5è.- Quantia

Les quanties regulades en aquesta ordenança, seran les següents:

·  Ocupació de via pública (vinculada obres amb mercaderies, material de construcció, bastiments, contenidors, enderrocs i altres):

· Tramitació (inclou senyalització anticipada de prohibició d’aparcament i retirada de dita senyalització, si escau):   20,00 €

·  Per ocupació: 1€/m  per dia2

·  Tancament de carrer:

·  Tramitació (inclou informe policial corresponent, senyalització anticipada de tancament de carrer i retirada de dita
senyalització, si escau):  50,00 €

·  Per tancament: 10€/hora.

Article 6è.- Normes de gestió

Les persones interessades en la concessió d'aprofitaments o usos regulats en aquesta ordenança, n'han de sol·licitar prèviament la llicència
corresponent, amb una antelació mínima de 3 dies.

Tota sol·licitud de llicència, perquè pugui ser admesa a tràmit, s’hi haurà d’adjuntar un justificant del dipòsit previ d’aquesta taxa.

Les quantitats exigibles d'acord amb la tarifa es liquidaran per cada aprofitament o ús sol·licitat o realitzat i les mínimes corresponen als
períodes naturals de temps assenyalats en els epígrafs respectius.

Si un cop complert el termini d’aprofitament o ús concedit, és necessari la pròrroga del mateix, les persones interessades hauran de sol·licitar
la mateixa, adjuntant un justificant del dipòsit previ d’aquesta taxa.

Si es produeix un aprofitament o ús sense llicència, sigui quina sigui la causa que s’al·legui, determina l’obligació de pagar la taxa
corresponent, sense perjudici de poder interposar la sanció corresponent, si  és el cas.

D'acord amb el que es preveu a l'article 24.5 de del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals , quan, per causa dels aprofitaments o usos regulars en aquesta ordenança, es produeixen desperfectes en el paviment o a les
instal·lacions de la via pública, els titulars de les llicències o els obligats al pagament, han de procedir al reintegrament total de les despeses
de reconstrucció i reparació d'aquests desperfectes o reparar els danys causats, en tot cas, independents dels drets liquidats pels aprofitaments
o usos realitzats.

Article 7è. - Meritació

1.   L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix, a l’inici de l’ús, tant si s’ha concedit llicència, com si no.

2.   El pagament de la taxa es realitza:

a) Quan es tracta d'autoritzacions de nous aprofitaments o usos amb una durada limitada, per ingrés directe en la dipositaria
municipal o allà on estableixi l'Ajuntament, en el moment de sol·licitar-la. Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ,
conforme amb el que disposa l’article 26.1.a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que quedarà elevat a definitiu quan es concedeixi la llicència corresponent.

b) Quan es tracta d'autoritzacions que ja estan concedides i s’han de prorrogar, en el moment de sol·licitud de la mateixa.

c) Quan s’hagi produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense haver sol·licitat llicència, en el termini màxim de 24 hores,
un cop comunicat per part de l’Ajuntament.
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Article 8è.- Infraccions i sancions

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran per el disposat en la Llei General Tributària,  la seva normativa de
desenvolupament i l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació de l’Ajuntament.

Disposició Final.

La present ordenança entrarà en vigor l’endemà de la publicació íntegre en el BOIB estant en vigor fins a la seva modificació o derogació
expressa.

 

(Data de signatura: 22/05/2017)

El Batle,
Nadal Torres Bujosa
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