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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 04
REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA
VOLADA DE LA VIA PÚBLICA
Article 1.- 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 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Regim Local, a
l’empara del previst als articles 57 i 20.4.a) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i
conforme amb el pacte 1.b dels acord adoptats entre l’ajuntament de Vallbona de les
Monges i l’Entitat Municipal de Rocallaura el dia 21 de setembre de 2004, l’Entitat
Municipal descentralitzada de Rocallaura estableix la taxa per les ocupacions del
subsòl, el sol i el vols de les vies publiques que administra i que es regirà per la
present Ordenança
Article 2.- Fet imposable.
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament
especial del subsòl, el sòl i/o la volada de les vies públiques, que aquesta Entitat
Municipal administra. Estan incloses, per exemple, les següents actuacions:
1. Ocupació del sol amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, etc
2. Conduccions i línies àrees i subterrànies.
3. Cartells informatius.
Article 3.- Subjecte passiu.
1.- Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de contribuents, les persones
físiques o jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 35 i següents de la
Llei General Tributària, a les quals s’atorguin les autoritzacions per gaudir de
l’aprofitament especial o utilització privativa de zones de domini públic per un termini
superior als seixanta dies, o qui se’n beneficiï sense haver sol·licitat la llicència.
2.- Són substituts del contribuent els propietaris dels elements que ocupin el subsòl,
sòl i volada de la via pública, i aquells que els utilitzin.
Article 4.- Responsables.
Seran responsables solidàriament o subsidiàriament de les obligacions tributàries del
subjecte passiu les persones físiques i jurídiques en els supòsits i amb l’abast que
assenyalen els articles 41, 42 i 43 de la Llei General Tributària.
Article 5.- Beneficis fiscals.
1.- L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estan obligats al
pagament de la taxa quan sol·licitin una autorització per gaudir dels aprofitaments
especials necessaris per als serveis públics que explotin directament, o per als serveis
que interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
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2. Quan el subjecte passiu de la taxa sigui “Compañía Telefónica Sociedad Operadora
de Servicios de Telecomunicaciones de España S.A” d’ acord amb el que estableix la
disposició addicional vuitena de la llei 39/88 reguladora de les Hisendes locals
(disposició no derogada pel RDL 2/2004), en relació a l’art.4 de la Llei 15/1987, de 30
de juliol, es substitueix el pagament de la taxa per una compensació en metàl·lic de
periodicitat anual.
Article 6. Quota tributària.
1.- El pagament de la taxa per serveis o aprofitaments efectuats i no prèviament
autoritzats o que ultrapassessin els límits de l’autorització, no comporten la legalització
de les utilitzacions o prestacions no autoritzats i és compatible amb la suspensió de la
prestació del servei o de l’aprofitament i amb les sancions o altres mesures que
corresponguin.
2.- Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial provoquin la destrucció o el
deteriorament del domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa
que correspongui, s’obliga al reintegrament del cost total de les despeses
corresponents de reconstrucció o reparació i a dipositar prèviament el seu import.
3.- Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà a l’EMD amb una quantitat igual al
valor dels béns destruïts o a l'import del deteriorament dels malmesos.
4.- Taxes:
A.- Ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes,
tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
1. Ocupació de la via pública (per quinzena)
5,00 €
B.- Per utilització del domini públic
1. Utilització de la Sala de Sessions, per reunió
2. Utilització dels locals municipals, per particulars i entitats del municipi
(preu per dia, incloent 100 cadires i 10 taules)
3. Utilització dels locals municipals, per peregrinacions
(preu per dia, incloent 100 cadires i 10 taules)
4. Utilització dels locals municipals, per particulars i entitats foranies
(preu per dia, incloent 100 cadires i 10 taules)
Condicions dels epígrafs 2, 3 i 4:
a) La concessió de l’ús del local resta condicionada a la prèvia sol·licitud
de l’interessat i haver dipositat una fiança de 100,00 €, la qual serà
retornada una vegada revisades les instal·lacions.
b) L’EMD es reserva l’ús de les instal·lacions quan sigui per necessitats
d’interès general.
c) La Comissió de Festes resta exempta de liquidar taxes atès que es
tracta d’activitats municipals.
5. Lloguer de cadires municipals (preu per cadira i dia)
6. Reposició de cadires llogades trencades (preu per cadira)
7. Lloguer de tanques de vianants (preu per tanca i dia)
8. Lloguer de taules (preu per taula i dia)
9. Reposició de taules llogades trencades (preu per taula)

20,00 €
80,00 €
80,00 €
150,00 €

0,50 €
12,00 €
0,50 €
5,00 €
40,00 €
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C.- Per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
1. Preu per cada cadira per tot el període d’estiu, que correspon a 7 mesos
2,00 €
des de l’abril fins a l’octubre – fins a 16 cadires
2. Preu per cada taula (per a 4 persones) per tot el període d’estiu, que
10,00 €
correspon a 7 mesos des de l’abril fins a l’octubre – fins a 4 taules
D.- Per l’ocupació de terrenys d’ús públic per la instal·lació de quioscs o carpes amb finalitat lucrativa
1. Preu per m2 per un període de 0 a 3 mesos
25,00 €
2. Preu per m2 per un període de 3 a 6 mesos
50,00 €
3. Preu per m2 per tot l’any
100,00 €

Article 7.- Meritament de la taxa
1.- La taxa es merita quan s’inicia l’ús privatiu o l’aprofitament especial, moment que
ha de coincidir amb el de la concessió de l’autorització, si es va sol·licitar.
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’aprofitament.
Article 8.- Ingrés de la taxa.
El pagament de la quota s’efectuarà prèvia liquidació, que es notificarà degudament
perquè hom procedeixi al seu ingrés en els terminis que assenyala el Reglament
General de Recaptació.
Article 9.- Infraccions i sancions.
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei General
Tributària, a la seva normativa de desenvolupament i al Reglament General de
Recaptació.
Disposició final.
Aquesta Ordenança Fiscal, aprovada per la Junta veïnal de Rocallaura en la seva sessió
del dia 13 de desembre de 2006, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació
en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir de la seva publicació.
DILIGÈNCIA.- Per la Junta de Veïns de data 09.11.2017, s’aprovà la modificació de
l’article 6, havent-se exposat al públic i sent aprovada definitivament en la mateixa
data.

