
Ordenança fiscal NÚMERO 20

REGULADORA DE LA TAXA PEL TRÀNSIT DE VEHICLES PESATS PER LES VIES
PÚBLIQUES O TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC LOCAL

Article 1. - Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 133.2 i 142 de la Constitució i l’article 106 de la Llei
7/1985 de 2 d’abril,  reguladora de les bases del  règim local,  i  de conformitat  amb el
disposat a l’article 20 en relació amb els articles 15 i  19 de la Llei  30/1988 de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, en la redacció donada per la Llei 25/1998 de
13 de juliol, aquest Ajuntament estableix una Taxa pel trànsit de vehicles pesats sobre les
vies públiques o terrenys de domini públic local que es regirà per la present Ordenança
fiscal.

Article 2.-  Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització o aprofitament del domini públic local
amb motiu del trànsit de vehicles pesats sobre aquestes vies, en tot el terme municipal,
que pel seu tonatge puguin suposar un deteriorament de les vies públiques o terrenys de
domini  públic  local,  especialment  els  camins  municipals  que  no  poden  suportar  un
determinat pes.

Article 3. - Subjectes passius

Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques,
així  com les  entitats  a  que  es  refereix  l’article  35  de  la  Llei  General  Tributària,  que
gaudeixin, utilitzin o aprofitin el domini públic local.

Article 4.- Responsables

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques  i  jurídiques  a  que  es  refereixen  els  articles  38.1  i  39  de  la  Llei  General
Tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i  els compresos,
dintre dels seus termes, a l’article 40 de la Llei General Tributària.

Article 5.-  Quota tributària

La quota a satisfer per aquesta taxa es determinarà en funció de la Tarifa continguda a
l’apartat següent.

Article 6. - Tarifes

1.- Les tarifes de la taxa seran les següents:

Vehicles de 8 tones: 1,00%   del   cost   de   la  inversió ,  obra o
                                                                       instal·lació   que   generi   el  trànsit



de  vehicles, camions o maquinària
Vehicles de més de 8 a 12 tones: 1,20%   del  cost  de    la  inversió ,   obra  o

                                                                               instal·lació   que   generi   el  trànsit
                                                                              de  vehicles, camions o
maquinària 

Vehicles de més de 12 a 16 tones: 1,40%   del  cost  de   la   inversió ,   obra  o
                                                                                instal·lació   que   generi   el  trànsit
                                                                                de  vehicles, camions o maquinària

Vehicles de més de 16 tones: 1,60%   del   cost de   la   inversió,    obra  o 
                                                                                instal·lació   que   generi   el
trànsit
                                                                                  de    vehicles,  camions  o
maquinària

A les tarifes referenciades s’aplicarà un increment del 0,25 %, sobre la quantitat total que
resulti d’aplicar les tarifes unitàries establertes, quan es produeixi un ús intensiu, és a dir,
que la  inversió,  obra o  instal·lació  reporti  un  moviment  diari  de 10 transports  o  més,
havent  d’especificar  clarament a les sol·licituds de llicència o autorització  presentades
pels beneficiaris les vies públiques o terrenys de domini públic local afectats i els seus
trams, el tipus d’ús que se’n farà, el nombre de transports diaris de vehicles, camions o
maquinària que hi transcorrerà i els dies previstos d’utilització. 

Article 7.-  Normes de gestió

1. De conformitat amb l’establert a l’article 24.5 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre,
quan  en  ocasió  dels  aprofitaments  regulats  en  aquesta  Ordenança  es  produïssin
desperfectes de consideració en el paviment o instal·lacions a la via pública o terreny
de domini públic local, el beneficiari a més del pagament de la taxa vindrà obligat, de
conformitat amb l’article 1902 del Codi Civil, al pagament del cost total de les despeses
de la reconstrucció i reparació dels desperfectes. De manera avançada es podrà exigir
un aval, en metàl·lic o bancari. 

2. Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament de les Borges Blanques serà indemnitzat
en quantia igual al valor dels béns destruïts o l’import del deteriorament dels danyats.

Article 8.-  Acreditament

De conformitat amb el previst a l’article 26.1 a) de la llei 39/1988, s’acreditarà la taxa i neix
l’obligació  de  contribuir  quan  es  sol·licita  llicència  o  autorització  per  a  l’ús,
independentment de la seva concessió o autorització i també en cas de que es faci aquest
ús sense haver-la sol·licitat, sens perjudici, en aquest cas, de la corresponent sanció.

Article 9.-  Declaració i ingrés 

1.-  La taxa s’exigirà  en règim de liquidació,  pel  procediment  d’ingrés en efectiu a les
oficines municipals o a les entitats bancàries col·laboradores d’aquest Ajuntament.

2.- Les quantitats exigibles d’acord a la tarifa aplicable es liquidaran per cada aprofitament
sol·licitat.
3.- S’haurà de prorrogar les sol·licituds de forma expressa per a que tinguin eficàcia.



4.-  La  presentació  de  la  baixa  sortirà  efectes  a  partir  del  dia  següent  hàbil  de  la
presentació, la no presentació de la baixa determinarà l’obligació de continuar abonant
la taxa.

Article 10.-  Infraccions i sancions

En tot el relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les sancions que a les
mateixes corresponguin, en cada cas, s’estarà al disposat als articles 77 i següents de la
Llei General Tributària.

Anna Gallart Oró, secretària de l’Ajuntament de Les Borges Blanques,

CERTIFICO :

Que la present ordenança ha estat publicada íntegrament al BOP de Lleida número 182 del dia 30-12-2008

Que aquesta Ordenança fiscal, la redacció de la qual ha estat aprovada provisionalment
pel  Ple  de  la  Corporació  en  sessió celebrada el  dia  31  d’agost  de  2000 i  ha  quedat
definitivament aprovada en data 24 d’octubre de 2000 entrarà en vigor el dia següent de la
seva  publicació  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  i  es  mantindrà  vigent  fins  la  seva
modificació o derogació expressa.

I per què així consti, expedeixo el present amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde.

Les Borges Blanques, 31 de desembre de 2018

Vist i plau
L’Alcalde

Enric Mir i Pifarré
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