3.24 REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE SUBSÒL, SÒL I VOL
DE DOMINI PÚBLIC
ARTICLE 1. FONAMENT I OBJECTE
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l’art. 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, i de conformitat amb el disposat als articles 15 a 19 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament del Morell estableix la Taxa per
ocupació del sòl i vol de les vies públiques i altres terrenys de domini públic
local, que es refereix l’article 20 del propi Reial Decret Legislatiu, que es regirà
per la present Ordenança Fiscal, i les normes del qual atenen el previngut a l’art.
57 del citat Real Decret legislatiu.
ARTICLE 2. FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable d’aquesta Taxa la utilització privativa o
l’aprofitament especial del sòl i vol de les vies públiques i altres terrenys de
domini públic.
ARTICLE 3. BENEFICIS FISCALS
S’aplicaran els beneficis fiscals previstos en normes amb rang de llei i als
tractats internacionals.
ARTICLE 4. OBLIGATS TRIBUTARIS
1. És obligat tributari, en concepte de contribuent, la persona física o jurídica i
les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que
utilitzin o aprofitin el sòl, subsòl o vol de les vies públiques i altres terrenys de
domini públic en benefici particular. Quan se sol·liciti llicència per a la utilització
o aprofitament, s’entendrà que té la condició de subjecte passiu el sol·licitant o
la persona o entitat que representi.
2. Seran responsables solidaris del deute tributari les persones o entitats a què
es refereix l’article 42 de la Llei General Tributària.
3. Seran responsables subsidiaris els administradors de fet o de dret de les
persones jurídiques, els integrants de l’administració concursal i els liquidadors
de societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala
l’art. 43 de de la Llei General Tributària.

ARTICLE 5. BASE IMPOSABLE
Es prendrà com a base per a la determinació de la quota tributària, el temps de
durada dels aprofitaments i la magnitud d’aquest, mesurada en metres lineals,
cúbics o quadrats, segons la naturalesa de l’ocupació.
ARTICLE 6. FETS IMPOSABLES I TARIFES
S’aplicaran les següents tarifes:
Categoria

Zona

Tarifes

1ª Casc urbà

Zona A

2ª Zona industrial

Zona B

3ª Resta de terme municipal (sòl no urbanitzable)

Zona C

0,96 €/m/dia, €/m2/dia o
€/m3/dia
0,72 €/m/dia, €/m2/dia o
€/m3/dia
0,15 €/m/dia, €/m2/dia o
€/m3/dia

ARTICLE 7. MERITACIÓ
La Taxa es meritarà quan se sol·liciti la llicència per a l’aprofitament o, a falta de
sol·licitud, quan s’iniciï el mateix. Quan es tracti d’aprofitaments continuats en el
temps, les quotes corresponents als períodes següents es meritaran el primer
dia de l’any natural.
Les quotes seran irreductibles pels períodes de temps assenyalats en els
respectius epígrafs.
ARTICLE 8. NORMES DE GESTIÓ
En el moment de sol·licitar l’autorització per realitzar els aprofitaments previstos
en aquesta Ordenança, els peticionaris hauran d’efectuar el dipòsit previ de
l’import corresponent al primer període a què es refereixi la seva instància.
Podrà establir-se l’obligació d’autoliquidar l’import i ingressar simultàniament la
quantitat resultant. Concedida la llicència, s’aplicarà l’import del dipòsit a la
liquidació provisional que s’aprovarà en la mateixa resolució. Les quotes
corresponents a posteriors períodes podran ser incloses en el corresponent
Padró.
Sol·licitada la llicència d’ocupació per mitjà d’instància i acompanyant els
documents que siguin necessaris en cada cas, es procedirà a la tramitació de
l’expedient. Adoptat l’acord es notificarà a l’interessat i es comunicarà als serveis
municipals encarregats de la seva execució.
Revisada la liquidació, es practicaran els abonaments o s’exigiran les diferències
que siguin procedents en la resolució que l’aprovi.

ARTICLE 9. INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTÀRIES
Per a la qualificació de les infraccions tributàries, així com de les sancions que a
les mateixes corresponen en cada cas, s’estarà al disposat als articles 178 i
següents de la Llei General Tributària.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança ha estat aprovada pel Ple en sessió celebrada el 27 de
desembre de 2012 entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació i produirà
efectes en tant no s’acordi la seva modificació o derogació.

