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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DEL DOMINI 

PÚBLIC AMB TAULES, CADIRES, VETLLADORS I ELEMENTS ANÀLEGS  

 

ARTICLE 1. Fonament i Objecte 

 

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució 

Espanyola, i l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 

Règim Local, i de conformitat amb els articles 15 a 27 i 57 del text refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, aquest Ajuntament estableix la «taxa per ocupació de terrenys d'ús públic local 

amb taules, cadires, tribunes, i altres elements anàlegs» que es regularà mitjançant en 

la present Ordenança fiscal. 

 

ARTICLE 2. Fet Imposable 

 

Constitueix el fet imposable de la present taxa l'ocupació dels espais habilitats 

per aparcament d’autocaravanes així com la utilització de les taules i barbacoes 

municipals de l’àrea recreativa del Codó.  

 

ARTICLE 3. Subjectes Passius 

 

Són subjectes passius de la present taxa, en qualitat de contribuents, les 

persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la 

Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, següents: 

 

— Els que, realitzin algun dels aprofitaments inclosos en aquesta Ordenança. 

 

ARTICLE 4. Responsables 

 

Respondran del deute tributari els deutors principals al costat d'altres 

persones o entitats. A aquests efectes es consideraran deutors principals els obligats 

tributaris de l'article 35.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 

 

Excepte precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat serà sempre 

subsidiària. 
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Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 

persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 42 de la Llei 58/2003, de 

17 de desembre, General Tributària 

 

En relació a la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari s'estarà 

a allò establert, respectivament, en els articles 42 i 43 de la Llei 58/2003, de 17 de 

desembre, General Tributària. 

 

ARTICLE 5. Quota tributària 

 

La quota tributària consistirà en una quantitat fixa assenyalada d'acord amb la 

tarifa continguda a l'apartat següent, atenent l'activitat objecte de l'aprofitament 

(valoració de la utilitat que representi). 

 

Les tarifes, per als supòsits contemplats en l'article 20.3.l) del Text Refós de la 

Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 

5 de març, queden establertes de la manera següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 6. Exempcions i Bonificacions 

 

Estarà bonificada la quota de la taxa: 

— Veïns del municipi amb acreditació prèvia d’empadronament, l’accés serà 

gratuït. 

— supòsits previstos, si s’escau, en el conveni entre els Ajuntaments de la Vall 

de Lord, per tal que els seus residents tinguin accés a l’ àrea amb les bonificacions en 

ell previstes. 

 

 

ARTICLE 7. Meritació 

 

Elements 

Import 

Dia      

(Euros) 

Taula i barbacoa 10 € 

Aparcament 

autocaravanes 

 

6 € 
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La taxa es reportarà quan s'iniciï la utilització privativa o l'aprofitament 

especial, es trobi o no autoritzada, tot això sense perjudici de la possibilitat d'exigir el 

dipòsit previ del seu import total o parcial, de conformitat amb l'article 26.1 i 2 del 

Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

Procedirà la devolució de les taxes que s'haguessin exigit, quan no es realitzi el 

seu fet imposable per causes no imputables al subjecte passiu, a tenor de l'article 12 

de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics. 

 

A tenor de l'article 24.5 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 

Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, quan la utilització 

privativa o l'aprofitament especial porti aparellada la destrucció o la deterioració del 

domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa a què 

pertoqués, estarà obligat al reintegrament del cost total dels respectius despesa de 

reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import. 

 

Si els danys fossin irreparables, l'Entitat serà indemnitzada en quantia igual al 

valor dels béns destruïts o a l'import de la deterioració dels danyats. 

 

Les Entitats Locals no podran condonar total ni parcialment les 

indemnitzacions i els reintegraments a què es refereix aquest apartat. 

 

ARTICLE 8. Normes de Gestió 

 

La gestió, liquidació, inspecció i recaptació d'aquesta taxa es realitzarà segons 

el que es disposa en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i en les 

altres Lleis reguladores de la matèria, així com en les disposicions dictades per al seu 

desenvolupament. 

 

Els subjectes passius de la taxa estaran obligats a practicar operacions 

d'autoliquidació tributària i a realitzar l'ingrés del seu import en el Tresor. 

 

El pagament de la taxa podrà fer-se efectiu en les oficines municipals o a través 

de transferència bancària. 

 

Les quantitats exigibles conformement a les tarifes es liquidaran per cada 

aprofitament sol·licitat o realitzat. 
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Les persones o les entitats interessades en la concessió d'aprofitaments 

regulats en aquesta Ordenança hauran de sol·licitar la corresponent llicència i 

realitzar el corresponent dipòsit previ. 

 

Una vegada autoritzada l'ocupació, si no es va determinar la durada de 

l'aprofitament, s'entendrà prorrogada fins que es presenti la declaració la declaració de 

baixa pels interessats (la no presentació del la baixa determinarà l'obligació de 

continuar abonant la taxa). 

 

ARTICLE 9. Infraccions i Sancions 

 

En tot el referent a infraccions i sancions, serà d'aplicació la Llei 58/2003, de 

17 de desembre, General Tributària, en concret els articles 181 i següents, així com 

les seves disposicions de desenvolupament, segons el que es disposa en l'article 11 el 

Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

ARTICLE 10. Legislació Aplicable 

 

En tot el no previst en la present Ordenança s'estarà al que es disposa en el 

Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 

de Règim Local, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, la Llei 

8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics, així com en l'Ordenança Fiscal 

General aprovada per aquest Ajuntament. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

 

La present Ordenança Fiscal, que va ser aprovada pel Ple d'aquest Ajuntament 

en sessió celebrada el dia 18 de juny de 2020 entrarà en vigor el dia de la seva 

publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i serà d'aplicació a partir de de 

la seva aprovació definitiva, romanent en dita situació fins que no s'acordi la seva 

modificació o la seva derogació expressa. 

L’Alcalde, 
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Jordi Selga Feixas 


