ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 27
REGULADORA DE LA TAXA PER TANCAMENT DE CARRERS PER FER ACTES FESTIUS
A LA VIA PÚBLICA

Article 1r. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 145 de la Constitució i per l’article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i,
específicament per l’article 57 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
mitjançant el qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de
conformitat amb el que es disposa en els articles 20 al 27 d’aquesta norma, aquest
Ajuntament estableix la taxa per tancament de carrers per fer actes festius a la via
pública, que es regirà per aquesta ordenança fiscal.
Article 2n. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial
que té lloc pel tall d’un carrer amb motiu de la realització d’actes festius, previ informe
favorable de la Policia Local.
2. Així mateix, constitueix el fet imposable, l’activitat administrativa desenvolupada amb
motiu de la tramitació, a instància de part, de l’autorització per a tallar un carrer.
Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general
tributària, que sol·licitin l’autorització per a tallar un carrer.
Article 4rt. No subjecció
No estaran subjectes a la present ordenança els tancaments de carrers que tinguin lloc
durant la setmana de Festes Majors o la setmana de festes del barri (raval Nova, raval de
Cristo) en els carrers del barri.
Article 5è. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa per aplicació de la tarifa

següent:
Per tallar un carrer.......................... 40,00 €
Article 7è. Exempcions i bonificacions
En aquesta taxa no es concedirà cap exempció ni bonificació.
Article 8è. Acreditament
1. La taxa es merita quan s’inicia l’ús privatiu o aprofitament especial, moment que, a
aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de la llicència municipal.
2. Sense perjudici de l’establert en el punt anterior, serà necessari dipositar l’import de
la taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització.
3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o l’aprofitament especial sense sol·licitar la necessària
llicència, la meritació de la taxa té lloc en el moment de l’inici de l’esmentat
aprofitament.
Article 9è. Règim de declaració i ingrés
1. Aquesta taxa s’exigeix en règim d’autoliquidació en el moment de presentar la
sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient de concessió d’autorització per a tallar un
carrer.
2. El pagament de l’autoliquidació presentada per l’interessat tindrà caràcter provisional
i serà a compte de la liquidació definitiva que procedeixi.
3. La devolució d’aquesta taxa només es farà efectiva en cas que no s’atorgui
l’autorització.
4. En cas que es procedeixi a la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini
públic sense haver obtingut la corresponent autorització, la taxa s’exigirà en règim de
liquidació que practicarà l’Ajuntament, i tot sense perjudici de les sancions que
corresponguin.
Article 10è. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposa la Llei general tributària i la
normativa que la complementa i desplega.

Disposició final
Aquesta ordenança ha estat aprovada pel Ple de l'Ajuntament de Roquetes, en la sessió
ordinària de data 29 d'octubre de 2013 i publicada al BOP de Tarragona número 297, de
data 28 de desembre de 2013, als efectes de la seva entrada en vigor l'1 de gener de
2014.
Roquetes, 28 de desembre de 2018
La secretària acctal.,

Vist i plau
L'alcalde,
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