COMUNITAT DE REGANTS DEL PANTÀ DE RIUDECANYES
1904-2004

Ordenança Fiscal núm. 17
TAXA PER OCUPACIÓ I/O US D'ESPAIS PROPIETAT DE LA COMUNITAT
DE REGANTS DEL PANTÀ DE RIUDECANYES
Article 1r. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides en referència a les Comunitats d’usuaris pel RDL
1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Aigües i per RD
849/86 d’11 d’abril, mitjançant el qual s’aprova el Reglament del Domini Públic
Hidràulic, així com per les pròpies ordenances, aquesta Comunitat de Regants estableix
la taxa per ocupació i/o us d’espais propietat de la Comunitat de Regants del Pantà de
Riudecanyes que es regirà per aquesta ordenança fiscal.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’ocupació i/o utilització privativa o
aprofitament especial de terrenys propietat de la Comunitat de Regants del Pantà de
Riudecanyes.
Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a
què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària 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 4t. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades
com a tals a la Llei General Tributària.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat,
es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la
Llei General Tributària.
4. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en
els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.
Article 5è. Exempcions subjectives i objectives
Estaran exempts de taxa:
• La mateixa Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes i les
associacions dels quals la Comunitat de Regants en formi part com a
associat.
• Els comuners que tinguin instal·lacions de reg autoritzades d’acord amb les
Ordenances de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes.
• Aquelles propietats de la Comunitat de Regants que siguin objecte de
cessió en concessió o arrendament o qualsevol altre tipus de cessió entre
parts.
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• Les Entitats Locals, els organismes i societats dependents d'aquestes, dins
el terme municipal de l’Entitat Local, per a ús i/o utilització destinada a la
prestació de serveis públics bàsics o essencials, i d'altres competències que
li siguin pròpies a l'empara de l'establert a la normativa de règim local o,
quan fora d’aquests supòsits, aquestes sol·licitin llicència per a ús i/o
ocupació pública per un període igual o inferior a sis mesos.
• L'Estat i les Comunitats Autònomes quan sol·licitin llicència per a ús i/o
ocupació pública per un període igual o inferior a sis mesos.
Article 6è. Quota tributària
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança s’aplicarà d’acord amb la següent
formula, arrodonida a dos decimals:
Quota tributària = PB x S x T x FCD x FCE
PB – Preu bàsic.
És el preu bàsic fixat en la tarifa anual aprovada per la Junta General per a ocupació i/o
us d’espais propietat de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes.
S – Superfície en metres quadrats.
Es considerarà la superfície a ocupar amb un valor mínim de 2 m².
T – El Temps en dies d'aprofitament.
Quan la llicència o autorització es concedeixi per mesos, trimestres, temporada o per
any, es considerarà, pel càlcul de la quota, respectivament, els mesos de 30 dies, els
trimestres de 90 dies, els semestres o temporada de 180 dies i els anys de 365 dies. En
altres casos el càlcul de la quota es farà pel nombre de dies d’ocupació efectiva, sent la
durada mínima a efectes de càlcul d’un dia.
FCD – Factor Corrector per Durada.
Si es inferior o igual a 14 dies serà 1 a partir del dia 15 el factor corrector es calcularà
restant el nombre de dies autoritzats a 1000 i el resultat de la resta dividir-lo per 1000.
FCE – Factor Corrector per Espai.
La Junta General, dins l’aprovació de la tarifa anual, establirà un Valor Base (VB), sobre
aquest s’aplicaran els següents coeficients en funció dels espais, per obtenir el FCE:
• Terrenys: VB x 1.
• Espais dins un edifici, fent-se càrrec de la neteja: VB x 1,5.
• Espais dins un edifici, sense fer-se càrrec de la neteja: VB x 4.
Sobre el valor aprovat en Junta General que serà per als terrenys, Si l’espai es un edifici
o local tancat, el factor corrector serà 1,5 si no es fan càrrec de la neteja i de 0,75 si es
fan càrrec de la neteja. Si és d’un terreny serà 0,5. Aquests valors els podrà corregir la
Junta General dins l’aprovació de la tarifa anual.
S’estableix un preu mínim que es fixarà en la tarifa anual aprovada per la Junta General
per a ocupació i/o us d’espais propietat de la Comunitat de Regants del Pantà de
Riudecanyes.
Article 7è. Tarifes
L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des del
moment en què es sol·liciti l’ocupació i/o us de l’espai o des del moment en que es
detecti quan es procedeixi a l’ l’ocupació i/o us de l’espai sense autorització .

COMUNITAT DE REGANTS DEL PANTÀ DE RIUDECANYES
1904-2004

Article 8è. Bonificacions de la quota
No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que s'assenyalen
en la tarifa d'aquesta taxa.
Article 9è. Formes de pagament
S’admetran com a mitjans de pagament, entre d’altres, els següents:
-

el pagament mitjançant domiciliació bancària al compte facilitat pel subjecte
passiu.
el pagament en metàl·lic o en xec bancari garantit efectuat a la Tresoreria de la
Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes.
el pagament mitjançant transferència bancària al compte corrent de titularitat
de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes quan així és sol·liciti per
part del subjecte passiu.

Article 10è. Declaració i ingrés
El pagament en període voluntari es realitzarà abans de la data d’us o/i ocupació dels
espais o en el moment en que es conegui aquest quan siguin persones alienes a la
Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes.
Per a membres de la pròpia Comunitat de Regants el pagament en període voluntari es
realitzarà en el termini màxim de trenta dies naturals des de la data de sol·licitud de la
llicència. Si l’interessat no efectués el pagament en període voluntari, la Comunitat de
Regants del Pantà de Riudecanyes podrà procedir a la reclamació de la taxa per via
executiva, amb aplicació dels recàrrecs i interessos i seguint el procediment regulat a
l’efecte al Reglament General de Recaptació.
Article 11è. 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.
Disposició final
Aquesta Ordenança, aprovada per la Junta General Ordinària de la Comunitat de
Regants del Pantà de Riudecanyes del dia dd de mmmmmmm de aaaa i publicada en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. nnn de dd de mmmmmmm de aaaa,
tindrà efectes a partir del dd de mmmmmmm de aaaa i continuarà vigent mentre no
se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
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