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17. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ 

DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, 

MATERIALS DE CONTRUCCIÓ, RUNES, VALLES, PUNTALS, 

CAVALLETS, BASTIDES I D'ALTRES INSTAL·LACIONS  

ANÀLOGUES. 

Data última modificació: 28 de desembre de 2011-BOP 308 

Article 1r.- Concepte. 

  

D’acord amb el previst en l’article 20 del RDL 2/2004, de 5 de març, per qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en la seua nova redacció donara per Llei 25/98, 

de 13 de juliol aquest  Ajuntament estableix la Taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments 

especials per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies materials de construcció, runes, 

valles, puntals, cavallets, bastides i d’altres instal·lacions anàlogues, especificant en les Tarifes 

contingudes en l’apartar 2 de l’article 4 següent: que es regirà per la present Ordenança. 

  

Article 2n.- Obligats al pagament. 

Estan obligats al pagament de la Taxa regulada en aquesta Ordenança, les persones o entitats a 

favor de les quals s'atorguen les llicències, o els qui es beneficien de l'aprofitament si es va procedir 

sense l'oportuna autorització. 

Article 3r.- Quantia. 

1.- La quantia de la Taxa regulada en aquesta Ordenança serà fixat en la Tarifa continguda en l'apartat 

següent: 

2.-Les Tarifes del preu públic seran les següents: 

 CONCEPTE   IMPORT € 

Bastides, Runes i/o materials de construcció i altres similars …………..   0,20 €/m2/dia 

S’estableix una tarifa mínima per la gestió d‘esta taxa que es fixa en.......15,00€. 

 

3.- NORMES D'APLICACIÓ DE LES TARIFES: Quan les obres s'interromperen durant un temps 

superior a dos mesos, sense causa justificada, les quanties resultants d'aplicar la tarifa anterior sofriran 

un recàrrec del 100% a partir del tercer mes i, en cas que una vegada finalitzades les obres continuen 

els aprofitaments, les quanties seran recarregades amb un 200%. 

Article 4t.- Normes de Gestió. 

1.-Quan amb ocasió dels aprofitaments regulats en aquesta Ordenança es produiren desperfectes en 

el paviment o instal·lacions de la via pública, els titulars de les llicències o els obligats al pagament 

vendran subjectes al reintegrament total de les despeses de reconstrucció i reparació d'aquest 

desperfectes o reparar els danys causats, que seran, en tot cas, independents dels drets liquidats pel 

aprofitament realitzats. 
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2.-Les quantitats exigibles d'acord amb la Tarifa es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o 

realitzat i seran irreductibles pels períodes naturals de temps assenyalats en els respectius epígrafs. 

  

3.-Les persones interessades en la concessió d'aprofitament regulats en aquesta Ordenança deuran 

sol·licitar prèviament la corresponent llicència. 

 

4.-Si no s'ha determinat amb exactitud la durada de l'aprofitament, una vegada autoritzat l'ocupació 

s'entendrà prorrogada mentre no es presente la declaració de baixa. 

 

5.-Si a la que siga la causa que s'al·legue en contrari, la no presentació de la baixa determinarà 

l'obligació de continuar abonant el preu públic. 

 

Article 5é.- Obligació de pagament. 

1.-L'obligació de pagament de la Taxa regulada en aquesta Ordenança naix: 

a). Tractant-se de concessions de nous aprofitaments a la via pública, en el moment de 

sol·licitar la corresponent llicència. 

 

b).Tractant-se de concessions d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, el dia primer de cada 

natural. 

 

2.-El pagament de la Taxa es realitzarà: 

 

a). Tractant-se d'autoritzacions de nous aprofitaments amb durada limitada per ingrés directe a 

la Depositaria Municipal o el lloc establit per l'Ajuntament, però sempre abans de retirar la 

llicència o la denominació que corresponga.   

 

b). Tractant-se d'autoritzacions ja concedides i sense durada coneguda o que es puga determinar 

per avançat amb exactitud, per semestres naturals a les oficines de la Recaptació Municipal. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la publicació en el "Butlletí Oficial de la 

Província" en compliment de l’article 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals; i estarà vigent fins que s’acorde la seua modificació 

o derogació. 


