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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 

TAXA PER L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA O DE TERRENYS  D'US PÚBLIC 
AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, T ANQUES, 
PUNTALS, ESTINTOLS, BASTIDES , ALTRES INSTAL·LACION S ANÀLOGUES 
I ELEMENTS QUE SOBRESURTIN ENVAINT LA VIA PÚBLICA O  LIMITANT EL 
PAS DE VEHICLES O VIANANTS 

 

Article 1r. Fonament i Naturalesa 

A l’empara del previst als articles 57 i 20 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hi-
sendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat 
amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix 
la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, 
runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues que es regirà 
per la present Ordenança Fiscal. 
 

Article 2n. Fet Imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial de la 
via pública i/o terrenys d’ús públic l amb mercaderies, materials de construcció, runes, 
tanques, puntals, estintols, bastides, altres instal·lacions anàlogues i elements que enva-
eixin la via pública o limitin el pas de vehicles i/o vianants per la mateixa. 

Article 3r. Subjectes Passius 

Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques, així com les entitats a què es 
refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 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. Quota Tributària 

La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes en els 
següent apartat. 
 

Article 5è. 

Les tarifes de la taxa són les següents: 
 
a) Ocupació o reserva especial de la via pública o terrenys d'ús públic amb mercaderies, 

materials de construcció, runes, puntals, estintols, bastides, altres instal·lacions anà-
logues i elements que envaeixin la via pública o limitin el pas de vehicles i/o vianants 
per la mateixa. (per setmana o fracció i m2 o fracció). 

 
En carrers de 1a. categoria 4,95 € 

En carrers de 2a. categoria 4,15 € 
En carrers de 3a. categoria 3,40 € 
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b) Ocupació temporal o accidental per entrades i sortides amb materials d'obres i tan-
ques dins del nucli urbà: paguen un 10% sobre la liquidació de la taxa, amb un mínim 
de percepció de 12,70 €. 

 
c) Ocupació de la via pública amb contenidors: paguen per dia 6,40 €. 
 

Article 6è. 

1. Si les obres s'interrompien durant un temps superior a dos mesos, sense causa justi-
ficada, les quantitats que en resultin d'aplicar la tarifa segona tenen recàrrec del 100% 
a partir del tercer mes, i en cas que, quan hagin finalitzat les obres, els aprofitaments 
continuïn, les quantitats tenen un recàrrec d'un 200%. 

 
2. Les quantitats que en resultin d'aplicar la tarifa tenen els recàrrecs següents a partir 

del tercer mes des de la seva instal·lació o concessió: durant el segon trimestre, un 
25%; a partir del tercer trimestre, un  50%, i en cada trimestre, a partir del tercer, un 
100%. 

 

Article 7è. Normes particulars d’aplicació de les t arifes 

1. D’acord amb l’article 24.5 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Lo-
cals, quan, per causa dels aprofitaments regulats en aquesta ordenança, es produïs-
sin desperfectes en el domini públic local, els beneficiaris, sense perjudici del paga-
ment de la taxa, estaran obligats al reintegrament del cost total de les respectives 
despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import. Si els danys 
són irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al valor dels béns 
destruïts o a l’import del desperfecte que serà valorat pels Serveis Tècnics Municipals. 
En cap cas es condonaran, ni total ni parcialment, les anteriors indemnitzacions i rein-
tegraments. 

 
2. Les quantitats exigibles d'acord amb la tarifa es liquiden per cada aprofitament 

sol·licitat o fet i són irreductibles pels períodes naturals de temps assenyalats en els 
epígrafs respectius. 

 
3. Les persones interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta orde-

nança, han de sol·licitar prèviament la llicència corresponent. 
 
4. Si no s'ha determinat exactament la durada de l'aprofitament, una vegada estigui au-

toritzada l'ocupació, hom l'entén prorrogada mentre no es presenti la declaració de 
baixa. 

 
5. La presentació de la baixa té efectes a partir del primer dia del període natural de 

temps següent al que assenyala l'epígraf corresponent de la tarifa. Sigui quina sigui la 
causa que hom al·legui en contra, la no presentació de la baixa determina l'obligació 
de continuar pagant la taxa. 

 
6. Als efectes previstos per a l’aplicació d’alguns epígrafs de la tarifa de l’annex, les vies 

públiques d’aquest municipi es classifiquen en tres categories. 
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Annex a aquesta ordenança hi ha un índex alfabètic de les vies públiques d’aquest 
municipi on s’indica la categoria que els correspon a cada una. 

Les vies públiques que no apareguin en l'índex alfabètic es consideren d'última cate-
goria i romanen qualificades així fins a l'1 de gener de l'any següent, en què el Ple de 
la corporació aprovi la categoria corresponent i la seva inclusió en l'índex alfabètic de 
vies públiques. 

Quan l'espai afectat per l'aprofitament estigui situat a la confluència de dues o més vi-
es públiques classificades amb categoria diferent, hom aplica la tarifa que correspon-
gui a la via de categoria superior. 

 

Article 8è. Acreditament 

1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament especial, mo-
ment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicèn-
cia, si la mateixa fou sol·licitada. 

 
2. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar llicència, 

l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament. 
 

Article 9è. Període Impositiu 

El període impositiu és el temps durant el qual s’ha efectuat el gaudiment de 
l’aprofitament especial. 
 

Disposició addicional  

Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa 
vigent, amb motiu de la promulgació de normes poste riors  
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin as-
pectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i re-
glamentaris de què porten causa. 
 

Disposició final 

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 22 de desembre de 
2016, entrarà en vigor el dia 01 de gener de l'any 2017 i continuarà vigent mentre no se 
n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no 
s'han modificat restaran vigents. 
 


