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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA
DELS CARRERS PER OBRES O ALTRES SUPOSATS ON ES FACI UN
APROFITAMENT ESPECIAL DE LES VIES PÚBLIQUES DE LA CIUTAT
Article 1r. Concepte
Emparant-se en els articles 57 i 20.3 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 utilitzacions privatives o aprofitaments especials per
l’ocupació de les vies públiques, (carrers i la resta de vials del municipi), que siguin
motivades pel tancament parcial o total d’aquestes, per causa d’obres de construcció o
altres motius, que a petició dels interessats, o sense haver-hi, es produeixi en els vials
del municipi.
Article 2n. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament de la taxa reguladora d’aquesta ordenança les persones
o entitats a favor de les quals s’atorguin les llicències, o que es beneficiï de
l’aprofitament si es procedeix sense l’oportuna autorització.
Article 3r. Quantia
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà de 2 euros per metre
quadrat i per hora.
Article 4t. Normes de gestió
Les quantitats exigibles de conformitat amb la tarifa, es pagaran prèviament a
l’ocupació , i s’ha de, pels Serveis corresponents, en el moment de la concessió, indicar
els metres i el temps d’ocupació.
Als efectes de considerar la superfície a ocupar, es considerarà com a tal, l’ocupació
íntegra de la via pública, on s’han d’incloure els carrers i les voreres i qualsevol altre via
pública que al sol·licitant se li concedeixi per realitzar els treballs o serveis objecte de
l’ordenança.
Vigència
La present Ordenança fiscal, fou aprovada per Ple d’aquest Ajuntament en sessió
celebrada el dia 25 d’octubre de 2007, publicada l’aprovació definitiva en el BOIB, núm.
193 de 25 de desembre de 2007, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2008, i romandrà
vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.

