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Ordenança Fiscal  
 

 

 

ORDENANÇA DE LA TAXA  PER LES OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL 

i  LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA 
 

 

 

Article 1r. 

Concepte. 

 

De conformitat amb el que es preveu en els articles 58 i 20.3 de la Llei 39/1988, de 28 de 

desembre, reguladora de les Hisendes Locals i d’acord amb el que disposen els arts. 15 a 19 

d’aquest text legal, l’Ajuntament de Cervià de Les Garrigues, estableix la taxa per utilitzacions 

privatives o aprofitaments especials del subsòl, el sòl i la volada de la via pública, que 

s’especifica en les tarifes d’aquesta Ordenança de l’Ajuntament de Cervià de Les Garrigues. 

 

 

Article 2n. 

Subjectes Passius. 

 

 Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança Municipal les persones o 

entitats a favor de les quals s’atorguin les llicències, o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si 

és que es va procedir sense l’autorització corresponent. 

 

 

Article 3r. 

Categories Dels Carrers o Polígons. 

 

 

1. Als efectes previstos per a l'aplicació de les tarifes corresponents a aquesta 

ordenança, les vies públiques d’aquest Municipi de Cervià de Les garrigues es 

classifiquen en una ÚNICA categoria. 

 

 

Article 4t. 

Quantia. 

 

1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la que es fixa en la Tarifa 

continguda en aquesta Ordenança. 

 

 

2. Malgrat l’expressat anteriorment, per a les empreses explotadores de serveis de 

subministraments que afectin a una part important del veïnat, la quantia de la taxa 

regulada en aquesta Ordenança consistirà, en tot cas i sense cap excepció, en l’U i 
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MIG Per CENT dels ingressos bruts procedents de la facturació que aquestes 

empreses obtinguin anualment en el Terme Municipal de Cervià de Les Garrigues. 

A aquests efectes, hom entendrà per ingressos bruts el que s’estableix, en relació a 

això, en el Reial Decret corresponent.  La quantia d’aquest Preu públic que pogués 

correspondre a “Telefònica de España,S.A.”, està compresa en la compensació en 

metàl·lic de periodicitat anual a què es refereix l’apartat 1 de l’article 4t de la Llei 

15/1987, de 30 de juliol (disposició addicional vuitena de la Llei: 39/1988, de 28 de 

desembre.). 

 

 

Article 5è. 

Normes De Gestió. 

 

1. Les quanties exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament 

sol.licitat o realitzat i seran irreduïbles pels períodes de temps assenyalats en els 

epígrafs respectius. 

 

2. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en 

aquesta ordenança hauran de sol.licitar prèviament la llicència corresponent i 

realitzar el dipòsit previ a què es refereix l’article següent. 

 

3. Una vegada s’hagi autoritzat l’ocupació, si hom no va determinar exactament la 

durada de l’aprofitament, hom l’entendrà prorrogada fins que els interessats 

presentin la declaració de baixa. 

 

4. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període natural 

de temps següent assenyalat en l’epígraf de les tarifes. La no presentació de la baixa 

determinarà l’obligació de continuar pagant el preu públic. 

 

 

Article 6è. 

Obligació De Pagament. 

 

1. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix: 

 

a.) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en 

el moment de sol.licitar la llicència corresponent. 

 

b.) Quan es tracti de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzats i 

prorrogats, el primer dia de cada un dels períodes naturals de temps 

assenyalats en la tarifa. 

 

2. El pagament de la taxa es realitzarà: 

 

 

a.) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe 

en la Dipositaria Municipal o allà on establís l’Ajuntament de Cervià de 

Les Garrigues, però sempre abans de retirar la llicència corresponent.   
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Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, d’acord amb el que es 

disposa en l’Article 26.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i 

s’elevarà a definitiu quan es concedeixi la Llicencia corresponent. 

 

b.) Quan es tracti de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzats i 

prorrogats, quan ja estiguin inclosos en els padrons o matricules 

d’aquesta taxa, per semestres naturals en les oficines de recaptació 

municipal, des del dia 16 del primer mes del semestre fins el dia 15 del 

segon mes. 

 

 

Epígraf. 

 

Tarifes. 

 

En general s’aplicarà l’U i MIG Per CENT vers els ingressos bruts de les Companyies 

subministradores. 

 

 

 

DISPOSICIÓ FINAL. 

 

Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 

Província de Lleida.  El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva 

modificació o derogació expressa. 

 

 

Aquesta Ordenança, que consta de SIS Articles, ha estat aprovada per l’Ajuntament de Cervià 

de Les Garrigues en sessió Ordinària celebrada el dia 23 del mes de desembre de 1999. 

 

 


