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Article 1er. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article
106 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat
amb el que disposa en els articles 15 al 19 i 20 de la Llei 39/88 de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix les taxes per ocupació o
aprofitament especial de la via pública objecte d’aquesta ordenança.
Article 2on. Fet imposable
Està constituït per la realització de les ocupacions o aprofitaments que es detallen, o
encara que no es realitzin, per haver demanat i obtingut la corresponent llicència,
d’acord amb els diferents apartats de l’article 20 de la Llei 39/1988.
1.- Ocupació del subsòl de la via pública amb xarxes informàtiques i similars.
2.- Ocupació de la via pública amb mercaderies.
3.- Ocupació de la via pública amb materials de construcció, runa, tanques, puntals,
bastides, i altres instal·lacions anàlogues.
4.- Ocupació del vol de la via pública amb elements constructius tancats o oberts i/o
instal·lacions
5.- Ocupació de la via pública amb caixers automàtics
6.- Xurreries, gelateries, castanyeres, i altres casetes de venda no regulats per concessió,
així com d’altres ocupacions temporals.
7.- Instal·lació de tanques publicitàries ocupant terrenys de domini públic local.
Article 3er. Obligació de contribuir.
La obligació de contribuir neix:
1.- En els supòsits de l’inici de la utilització privativa o l’aprofitament especial.:
a/. Quan s’atorga la corresponent llicència municipal d’ocupació o aprofitament.
B/. Des que efectivament es realitza l’ocupació o aprofitament, en el cas de realitzar-se
sense la corresponent llicència.
2.- En el supòsit general de meritament periòdic:
El període impositiu compren l’any natural i el meritament és el dia 1 de gener.
3.- En el supòsit de cessament de la utilització privativa o l’aprofitament especial.
La baixa tindrà efecte a partir de l’any següent.
Quan per causes no imputables al subjecte passiu el dret a la utilització privativa o
l’aprofitament especial no es desenvolupi, serà procedent la devolució de l’import
corresponent
Article 4ar. Subjecte passiu
Són subjectes passius de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial, les
persones físiques i jurídiques així com les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei
General Tributària que gaudeixin de la utilització o aprofitament especial del domini
públic, d’acord amb algun dels supòsits de l’article 7 d’aquesta ordenança.
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Article 5è. Responsables tributaris
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General
Tributària.
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària.
Article 6è. Exempcions i bonificacions
Amb caràcter general no estaran obligats al pagament de les taxes per utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic, l’Estat, Les comunitats autònomes i
les entitats locals, per als aprofitament inherents als serveis públics de comunicacions
que explotin directament i per tots els que immediatament interessin a la seguretat
ciutadana o a la defensa nacional.
Per Decret d’Alcaldia, si escau, i per tots els conceptes esmentats a les tarifes, sempre
que l’entitat sol·licitant demostri que l’ocupació demanada no té ànim de lucre.
Article 7è. Quota tributaria
1.- Ocupació del subsòl de la via pública amb xarxes informàtiques i similars:
Per cada m2 : 2,00€
2.- Ocupació de la via pública amb mercaderies:
Per cada m2 o fracció : 6€/m2 per setmana
3.- Ocupació de la via pública amb material de la construcció: Runa, tanques, puntals,
bastides, i altres instal·lacions anàlogues ( no s’inclou l’ocupació amb motiu de
càrrega/descàrrega de llenya, mobles, i similars)
Si no impedeixen el pas de vianants i/o vehicles, per cada m2 i dia: 0.03 €/m2 dia
Si impedeixen el pas de vianants i/o vehicles, per cada m2 i dia : 0.06 €/m2 dia
4.- Ocupació del vol de la via pública amb elements constructius tancats o oberts i/o
instal·lacions
Per cada m2 : 60,00 €/m2 any
5.- Ocupació de la via pública amb caixers automàtics.
Per cada unitat/any : 300,00 €/any
6.- Xurreries, gelateries, castanyeres i altres casetes de venda, que no siguin regulades
per concessió, així com altres ocupacions temporals.
Per cada m2 : 3.00 €
7.- Instal·lació de tanques publicitàries ocupant terrenys de domini públic local.
Per cada m2 o fracció : 15.00 € m2/any
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Article 8è. Normes de gestió
a.- Les persones naturals o jurídiques, interessades en l’obtenció de les ocupacions o
aprofitaments regulades en aquesta ordenança presentaran a l’Ajuntament la sol·licitud
detallada de la seva naturalesa i durada, lloc on es realitzarà i en general totes aquelles
indicacions que siguin necessàries per a l’exacta determinació de l’ocupació o
aprofitament.
b.- Les taxes que esdevinguin a conseqüència d’aquesta ordenança són independents de
les fiances que es puguin fixar el l’atorgament de les llicències.
c.- La taxa corresponent als quioscs objecte de licitació està determinada pel valor
econòmic de la proposició econòmica sobre la que ha recaigut la concessió
d.- La instal·lació de banderoles als fanals d’enllumenat en determinats casos pot ser
objecte de regulació via conveni específic, a subscriure amb les empreses o entitats
públiques, i en ell es contemplarà també aquesta taxa d’ocupació de la via pública.
La concessió de les instal·lacions de banderoles estarà en tot cas supeditada a
l’autorització de via pública.
Article 9è. Infraccions i sancions tributàries
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la
Llei General Tributària, legislació complementaria i Ordenança General d’Inspecció
Article 10è. Vigència.
La present ordenança, entrarà en vigor transcorregut el termini de quinze dies previst en
l’article 65.2 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local, de conformitat
amb allò que preveu l’article 70 de la mateixa Llei, comptats a partir de la data de
publicació del text íntegre de l’ordenança al Butlletí Oficial de la Província i serà
d’aplicació mentre no s’acordi la seva modificació i derogació.
Sant Aniol de Finestres, 20 de setembre de 2004
El Regidor d’Hisenda

El Secretari

vist i plau
L’alcalde
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