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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20
TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB
MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES,
PUNTALS, ESTÍNTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS
ANÀLOGUES (DIBA 09)
Article 1r. - Fonament i naturalesa.
A l’empara del previst als articles 57, 20.3.g) i 20.3.q) 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, de conformitat
amb el què disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la
taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes,
tanques, puntals, estíntols, bastides, murs de contenció, edificacions o cerques, en vies
públiques locals que es regirà per la present ordenança fiscal.
Article 2n. - Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial de terrenys
d’ús públic local amb:
a) Mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres
instal.lacions anàlogues.
b) Murs de contenció o sosteniment de terres, edificacions o cerques, siguin definitives o
provisionals, en vies públiques locals.
Article 3r. - Subjectes passius.
Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques, així com les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària a favor de les quals
s’atorguin llicències, o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense
l’autorització corresponent.
Article 4t. - Responsables i successors.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i a l’Ordenança general de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interesssal, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària i a l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació
dels ingressos de dret públic municipals.
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Article 5è. - Beneficis fiscals.
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligats al pagament de la
taxa quan sol.licitin llicència per a l’ocupació de l’ús públic local amb els materials descrits a
l’article 1 necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per a
altres usos que immediatament s’interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
Article 6è. - Quota tributària.
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats
següents:
Tarifa primera
CONCEPTE
Tanques. Per m².
Bastides que impedeixin el pas. Per m².
Grues i altres vehicles. Per m².
Mercaderies i materials de construcció. Per m².

PER DIA
(O FRACCIÓ)
0,74 €
0,74 €
0,74 €
0,74 €

PER
SETMANA
4,72 €
4,72 €
4,72 €
4,72 €

PER
MES
16,83 €
16,83 €
16,83 €
16,83 €

Tarifa segona
CONCEPTE
Sac de runa. Per unitat. Per setmana o fracció
Contenidor de menys de 6 m3. Per setmana o fracció
Contenidor de 6 m3. o superior. Per setmana o fracció

PER SETMANA
(O FRACCIÓ)
5,22 €
29,57 €
52,57 €

Quota mínima
S’estableix una quota mínima de 20,40 euros per l’ocupació de via pública amb sacs de runa.
Tarifa tercera
CONCEPTE
Ocupació i tancament de carrer, sense presència de policia local. Per hora o fracció
Ocupació i tancament de carrer, amb presència de policia local. Per hora o fracció
Ocupació i tancament de carrer, amb presència de policia local. Per hora o fracció, en festiu
o nocturn

IMPORT
27,35 €
67,77 €
73,53 €

Normes particulars d’aplicació de les tarifes
a) Les quantitats que en resultin d’aplicar la tarifa tercera, concepte segons, tindran un recàrrec
del 20 per cent a partir del tercer mes i en el cas que, quan hagin finalitzat les obres, els
aprofitaments continuïn, les quantitats tindran un recàrrec d’un 50 per cent.
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b) Les quantitats que en resultin d’aplicar la tarifa tercera, concepte tercer, tindran els recàrrecs
següents a partir del tercer mes des de la seva instal.lació o concessió: durant el segon
trimestre, un 25 per cent, durant el tercer trimestre, un 50 per cent i a partir del tercer, un 100
per cent.
c) L’ocupació amb vagonetes per a la recollida o dipòsit de runes i materials de construcció es
liquidarà pels drets fixats en els carrers de primera categoria.
Article 7è. - Acreditament.
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament especial, moment que,
a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou
sol·licitada.
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan
es presenti la sol.licitud d’autorització per a procedir al gaudiment de l’aprofitament especial
esmentat.
3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol.licitar llicència,
l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.

Article 8è. - Període impositiu.
El període impositiu és el temps durant el qual s’ha efectuat el gaudiment de l’aprofitament
especial. A efectes de la determinació de la taxa, es tindran en compte els mòduls establerts a
l’article 6.
Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’estengui a varis exercicis, l’acreditament
de la taxa tindrà lloc d’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural,
excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial.
Article 9è. - Règim de declaració i d’ingrés.
1. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitamets regulats en aquesta
ordenança fiscal hauran de sol.licitar prèviament la llicència corresponent, i formular una
declaració on hi consti la superfície de l’aprofitament i el temps de duració. S’hi acompanyarà
un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva situació en el municipi.
2. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del
subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o
l’expedient es complimentarà també degudament l’imprés d’autoliquidació. L’interessat haurà
d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació d’haver efectuat el pagament de la taxa.
3. En els supòsits diferents a l’anterior, la taxa serà liquidada per l’Administració, que la
notificarà al subjecte passiu per al seu pagament.
Els serveis tècnics municipals comprovaran les declaracions que han formulat els interessats i
les autoritzacions es concediran si no es troben diferències amb les peticions de llicències; ni
n’hi havia, aquestes es notificaran als interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions
complementàries que s’escaiguin.

Intervenció/Serveis Econòmics
Carrer de Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
Fax: 93 842 04 59
roca@laroca.cat
http://www.laroca.cat

4. Les quantitats exigides d’acord amb les tarifes de l’article 6, es liquidaran per cada
aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pels períodes naturals de temps
assenyalats en els epígrafs respectius.
5. En el cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol.licitar la devolució de
l’import ingressat.
6. L’ingrés de la quota liquidada es podrà fer a qualsevol de les entitats col.laboradores
mitjançant l’abonaré que s’expedirà pels serveis municipals corresponents.

Article 10è .- Infraccions i sancions.
Pel que respecte a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta ordenança fiscal, resultin procedents, s’aplicarà el què disposa la Llei 58/2003, de 17
de desembre, general tributària i l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació
dels ingressos de dret públic municipals.
Article 11è. - Gestió per delegació.
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en
la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les
actuacions que ha de fer l'Administració delegada.
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el
fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els
procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme de
Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança general de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la titularitat dels
quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les seves facultats
en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els
deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa
aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial
dels serveis municipals ho facin convenient.
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Disposició addicional primera. - Modificació dels preceptes de l’ordenança fiscal i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors.
Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.

Disposició final.
La present ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació municipal, en sessió
extraordinària celebrada en La Roca del Vallès el 19 d’octubre de 2017, entrarà en vigor l’1 de
gener de 2018 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.

