ORDENANÇA FISCAL NÚM. 32

TAXA PER LA UTILITZACIO PRIVATIVA O L'APROFITAMENT ESPECIAL I CESSIÓ
D'ÚS DE MATERIAL I INFRASTRUCTURA DE PROPIETAT MUNICIPAL

Article 1r. Concepte
Fent ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, i específicament, l’article 57 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, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 20 de la
mateixa, aquest Ajuntament estableix les següents taxes per la cessió de material i
infrastructura municipal, que es regeixen pels articles 20 a 27 del text refós esmentat.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de les taxes per la utilització i/o la cessió temporal d’ús de
material infrastructural de propietat municipal.
Article 3. Subjectes passius, successors i responsables
A) Subjectes passius
1. Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què
es refereix l’article 36 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que
sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis generals referides a l’article
2n.
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger, estaran obligats a designar un
representant amb domicili en territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb
l’Hisenda Pública, conforme a l’establert a l’article 47 de la Llei General Tributària.
B) Successors i responsables
1. A la mort dels obligats per aquesta taxa, les obligacions tributàries pendents es
transmetran als hereus i legataris amb les limitacions resultants de la legislació civil,
pel que fa a l’adquisició de l’herència.
Podran transmetre's els deutes acreditats en la data de la mort del causant, encara
que no estiguin liquidats.
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No es transmetran les sancions.
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat
jurídica dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que
quedaran obligats solidàriament fins els límits següents:
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels
deutes pendents.
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació
que els correspongui.
Podran transmetre's els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat
jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.
3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits
d’extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que
succeeixin, o siguin beneficiàries de l’operació.
4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es
transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o
cotitulars de dites entitats.
5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats
a les quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als successors
d’aquelles.
6. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció
tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció.
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei
General Tributària, en proporció a les seves respectives participacions.
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions
econòmiques, per les obligacions tributàries concretes per l’anterior titular i derivades
del seu exercici.
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d) S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment
concursal.
7. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret
de les persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents:
a) Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de
les sancions.
b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades,
que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el
necessari per al seu pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de
pagament.
8. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment
previst a la Llei General Tributària.
Article 4. Tarifes
1. Les quotes que s’han de satisfer són les que s’indiquen en els annexos a la present
Ordenança.
2. L’obligació de pagament neix des de que es sol·licita qualsevol dels serveis
especificats en l’annex corresponent.
Article 5. Acreditació
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï la utilització privativa o
l’aprofitament especial, moment que a aquest efecte s’entén que coincideix amb el de
la concessió de la llicència, si ha estat sol·licitada, encara que l’Ajuntament pot exigir
el dipòsit previ parcial o total de l’import.
2. Quan s’ha produït la utilització privativa o l’aprofitament especial que regula
aquesta Ordenança sense sol·licitar la llicència, l’acreditació de la taxa té lloc a l’inici
de l’ús o aprofitament.
3. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el dret a la utilització no
s’exerceixi procedirà la devolució de l’import corresponent.
Article 6. Beneficis fiscals
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No es preveu cap exempció de caràcter general, si bé es podran aprovar exempcions
individuals segons les circumstàncies i finalitat de la utilització dels béns i
instal·lacions.
S'estableix el quadre d'usuaris següent en el qual s'estableixi el règim de liquidació de
taxa segons correspongui.
Categoria 1.- Entitats sense ànim de lucre amb seu al municipi.
Categoria 2.- Entitats sense ànim de lucre sense seu al municipi.
Categoria 3.- Entitats amb ànim de lucre i entrada gratuïta.
Categoria 4.- Entitats amb ànim de lucre i cobrant entrada.
Categoria 5.- Particulars (persones físiques o jurídiques).
Categoria 6.- Ajuntaments i altres administracions públiques.
Categoria 7.- Escoles públiques amb seu al municipi
La categoria 1, 6 i 7 estarà exempta del pagament de la taxa.
La categoria 2 i 3 gaudirà d’una bonificació del 50% de la taxa, i haurà de dipositar les
fiances establertes en aquesta ordenança.
La categoria 4 i 5 no tindran cap exempció.
Article 7. Normes de gestió
Els interessats en algun dels serveis esmentats en aquesta ordenança hauran de
presentar en les dependències municipals corresponents una sol·licitud on s’expressi
el servei en qüestió, que demanen, donant compliment a la normativa municipal
específica.
Article 8. Venciment
Si les taxes no són satisfetes al seu venciment, l’Ajuntament exigirà, a més de les
quotes vençudes, els interessos de demora i/o recàrrecs corresponents, d’acord amb
la LGT i normativa vigent.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l'Estat o qualsevol
altra norma de rang legal que afectin qualsevol element del present impost seran
d’aplicació automàtica dins l’àmbit d’aquesta Ordenança.

Disposició final
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La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 28 de juliol de 2016, entrarà en vigor al dia següent al de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Provincià i continuarà en vigor mentre no s’acordi
modificar-la o derogar-la. En cas de modificació parcial, els articles no modificats
mantindran la seva vigència.
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