
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24 
 
ORDENANÇA REGULADORA PER  L’ OCUPACIÓ D’EDIFICI MUNICIPAL 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 58 i 20..de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 d’aquest text legal, aquest 
Ajuntament estableix la taxa pel servei de   l’ ocupació d’edifici municipal 
 
Article 2. Concepte 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa regulats aprofitament especial del domini public local derivat 
en aquesta Ordenança constitueixen prestacions patrimnials de caràcter públic que es satisfaran pels 
usuaris que voluntàriament sol·licitin alguna de les activitats desenvolupades en    l’ ocupació d’edifici 
municipal 
 
Article 3. Obligats al pagament 
 
Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, així com les entitats a què es 
refereix l’article 33 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les llicències per a 
gaudir dels aprofitaments especials que constitueixin el fet imposable d’aquesta taxa. 
 
Article 4. Responsables 
 
1.Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una 
infracció tributària o que col×laborin a cometre-la. 
 
2.Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’artícle 33 
de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives 
participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats. 
 
3.En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es 
transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins el límit del 
valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat. 
 
4.Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per 
al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels deutes 
següents: 
 
a)Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció. 
b)Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 
c)En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions tributàries 
pendents en la data de cessament. 
 
5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei 
General Tributària. 
 
6. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que hagin sol·licitat la llicència per a gaudir 
dels aprofitaments especials en exercici d’explotacions i activitats econòmiques, podran exigir-se a les 
persones que succeeixin al deutor en l’exercici de l’activitat econòmica. 



 
7. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, prèvia conformitat del 
titular actual, podrà sol·licitar de l’Ajuntament certificació dels deutes per taxes dimanants de 
l’exercici de l’explotació esmentada. Cas que la certificació s’expedeixi amb contingut negatiu, el 
Sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels deutes existents en la data d’adquisició de 
l’explotació econòmica. 
 
Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial porti aparellada la destrucció o deteriorament 
del domici públic local el beneficiari, sense perjudici dle pagament d ela taxa a què hagués lloc, estarà 
obligat al reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucció´o reparació i al 
dipòsit previ del seu import. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
1.L’Estat, les Comunitats Autònoms i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa 
quan sol·licitin llicència per a procedir als aprofitaments especials referits a l’alticle 1 d’aquesta 
Ordenança, necessaris per als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per a altres 
usos que immediatament interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 
 
2. No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
Article 6. Quantia 
 
1. La quantia de la taxa  regulat en aquesta Ordenança serà la fixada en la Tarifa continguda en 
l’apartat següent, per cada un  
dels diferents serveis o activitats. 
 
360'60 euros/ dia 
 
2. Beneficis fiscals 
 
S’aplicaran exempcions als  subjectes passius que siguin ENTITATS I ASSOCIACIONS  de Bell-lloc 
d´Urgell. 
 
3. L’obligació de pagament de la taxa  regulat en aquest Ordenança neix des que s’obté la llicència 
d’ocupació temporal. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança, aprovada pel Ple en sessió celebrada a  .................., el ...     de ............... de 
199.., començarà a  regir a partir d’1 de gener de 199 ....  i es mantindrà vigent mentre no s’acordi la  
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents. 
 
Vist-i-plau 
L’alcalde 
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