
 

OO.FF. núm 14 

 143 

Ordenança Fiscal núm. 14 
 
 

TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB MERCADERIES, 
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNA, TANQUES, PUNTALS, ESTINTOLS, 

BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES 
 
 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa. 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i en 
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ocupació de 
terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runa, tanques, puntals, 
estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues, que es regirà per aquesta ordenança 
fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat Text refós. 
 
 
Article 2n. Fet imposable. 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització que derivi de l’ocupació de terrenys 
d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runa, tanques, puntals, estintols, 
bastides i altres instal·lacions anàlogues que s’especifiquen a l’annex de tarifes, inclosa 
l’activitat administrativa d’atorgament de les preceptives llicències. 
 
 
Article 3r. Subjecte passiu. 
 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 5.4 de l’Ordenança General, que 
disfrutin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic o que es beneficiïn dels serveis 
que es prestin. 
 
 
Article 4t. Responsables. 
 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 5.4 de l’Ordenança General, que 
disfrutin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic o que es beneficiïn dels serveis 
que es prestin. 
 
 
Article 5è. Beneficis fiscals. 
 
L’Estat, les Entitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligades al pagament de 
la taxa quan sol·licitin llicència per a gaudir de la utilització privativa o dels aprofitaments 
especials, necessaris per els serveis públics de comunicacions que explotin directament i 
per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa 
nacional. 
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Article 6è. Quota tributària. 
 
1. La quota tributària consisteix, per a cadascuna de les modalitats d’aprofitament, en la 

quantitat resultant d’aplicar les tarifes de l’annex que tenen en compte la categoria de 
la via pública on s’instal·lin, la durada i la superfície de l’ocupació. 

 
2. Les categories de les vies públiques són les que es senyalen al llistat ordenat per 

ordre alfabètic annex a les Ordenances Fiscals. 
 
3. Per a l’aplicació dels índexs dels carrers se seguirà el següent: 
 
 3.a Les categories de vies públiques o de zones s’aplicaran d’acord amb la 

classificació aprovada annexa a la present Ordenança. 
 
 3.b Els carrers que no figurin en la classificació seran considerats com de la darrera 

categoria fiscal. Aquesta classificació es mantindrà fins l’1 de gener de l’any 
següent en què el Ple de la Corporació aprovi la categoria corresponent així com 
la seva inclusió en l’índex de les vies públiques. 

 
 3.c La tarifa a aplicar serà la corresponent a la via pública per la qual s’accedeixi al 

local o en la qual es realitzi la utilització privativa o l’aprofitament especial. 
 
 3.d Quan el local o l’espai afectat per l’aprofitament estigui situat en la confluència de 

dues o més vies públiques classificades amb categoria diferent s’aplicarà la tarifa 
que correspongui a la via de categoria superior. 

 
 3.e Quan el local només tingui l’accés de públic per la part posterior del bloc 

d’habitatges al que pertany i enfront una via pública de categoria diferent, entre 
els quals no existeixi calçada de circulació de vehicles, s’aplicarà l’índex o tarifa 
que correspongui a la via de categoria inferior. Igual criteri s’aplicarà en la 
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic. 

 
 3.f Els parcs, jardins i deveses es consideren vies públiques de 3ª categoria. 
 
 3.g Els establiments situats en el subsòl de la via pública se’ls hi aplicarà l’índex 

corresponent a la qual s’accedeixi al local. 
 
 
Article 7è. Meritació. 
 
La taxa es meritarà: 
 
1. Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments en la via pública, en el moment 

de concessió de la llicència corresponent. 
 
2. Quan es tracti de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, el 

primer dia de cada un dels períodes naturals de temps assenyalats a les tarifes. 
 
3. Quan s’hagi produït l’aprofitament sense haver obtingut la preceptiva llicència, en el 

moment del seu inici.  
 
 
Article 8è. Període impositiu. 
 
1. Quan la instal·lació autoritzada hagi de fer-se per menys d’un any, el període 

impositiu coincidirà amb aquell que es determini en la llicència municipal.  
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2. Quan la durada temporal de la instal·lació sigui de varis exercicis, la meritació de la 

taxa tindrà lloc el dia 1 de gener de cada any, i el període impositiu comprendrà l’any 
natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o 
l’aprofitament especial, que s’aplicarà el que s’estableix als apartats següents. 

 
3. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament 

sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pel període anual o temporal mínim establert a 
l’annex de tarifes.  

 
4. Quan no s’autoritzi la instal·lació o per causes no imputables al subjecte passiu, no 

es pugui procedir a la instal·lació, es retornarà l’import satisfet. 
 
 
Article 9è. Règim d’ ingrés. 
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
 
2. Quan es tracti de nous aprofitaments, al presentar la sol·licitud d’autorització, 

juntament amb aquesta s’acompanyarà degudament complimentada l’autoliquidació 
de la taxa que acrediti el seu pagament, així com la declaració on consti la superfície 
de l’aprofitament i els elements que s’instal·laran. 

 
Aquesta autoliquidació tindrà caràcter de liquidació provisional subjecte a 
comprovació, d’acord amb el que disposen els articles 120 de la Llei General 
Tributària i 40 de l’Ordenança Fiscal General i s’elevarà a definitiva quan es 
concedeixi la llicència corresponent. 

 
3. Quan es tracti d’aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, una vegada 

estiguin inclosos en els padrons o matrícules, per anys naturals en la Tresoreria 
municipal o on l'Ajuntament determini.  

 
 
Article 10è. Desperfectes domini públic. 
 
D’acord amb el que es preveu en l’article 24.5 del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, quan, per causa dels aprofitaments regulats en aquesta ordenança, es 
produïssin desperfectes en el paviment o les instal·lacions de la via pública, els titulars 
de les llicències o els obligats al pagament hauran de procedir al reintegrament total de 
les despeses de reconstrucció i reparació d’aquests desperfectes o a reparar els danys 
causats, que seran, en tot cas, independents dels drets liquidats pels aprofitaments 
realitzats, així com a dipositar prèviament a la Caixa Municipal el seu import. 
 
 
Article 11è. Normes de gestió. 
 
1. Les quantitats exigibles d’acord amb la tarifa es liquidaran per cada aprofitament 

sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pels períodes impositius assenyalats en els 
epígrafs respectius. 

 
2. Les persones interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en aquesta 

ordenança, hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent. 
 
3. Si no s’ha determinat exactament la durada de l’aprofitament, una vegada estigui 

autoritzada l’ocupació, hom l’entendrà prorrogada mentre no es presenti la declaració 
de baixa. 
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4. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període impositiu 

següent al que assenyala l’epígraf corresponent de la tarifa. Sigui quina sigui la 
causa que hom al·legui en contrari, la no presentació de la baixa determinarà 
l’obligació de continuar pagant la taxa. 

 
 
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 posteriors  
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes 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 
reglamentaris de què porten causa.  
 
 
Disposició final. 
 
Aquesta Ordenança ha estat aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en la 
sessió del dia 18 de desembre de 2019. Entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2020 i 
tindrà vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
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ANNEX DE TARIFES 
 
 
 
Tarifa Primera. Ocupació de la via pública amb Mercaderies. 
  Euros  
 
1. Ocupació o reserva especial de la via pública o terrenys d’ús 

públic que facin els industrials amb materials o productes de la 
indústria o comerç a què dediquin la seva activitat, inclosos els 
vagons o vagonetes metàl·liques anomenats "contenidors", al 
semestre per m2 o fracció  .................................................................................... 62,75 

 
2. Ocupació o reserva  especial transitòria de la via pública, per 

mes i metre quadrat  .............................................................................................. 10,40 
 
 
Tarifa Segona. Ocupació de la via pública amb materials de construcció. 
 
Ocupació de la via  pública  o  terrenys  d’ús  públic amb runa, 
materials de construcció,   vagons  per  a  la  seva  recollida  o  
dipòsit i altres   aprofitaments  anàlegs,  llevat  que  l’ocupació 
estigui vinculada a una llicència urbanística: 
 
Per metre quadrat o fracció, al mes: 
  Euros 
En carrers de 1a., 2a. 3a. i 4a. categoria ..................................................................... 10,40 
En carrers de 5a. i 6a. categoria .................................................................................... 8,70 
 
 
Tarifa Tercera. Tanques, puntals, estintols,  bastides, etc. 
 
Ocupació   de  la  via   pública   o   terrenys   d’ús  públic  amb  
tanques,  caixes   de  tancaments,  siguin  o  no  per a  obres i  
altres instal·lacions anàlogues,  llevat  que  l’ocupació  estigui  
vinculada a una llicència urbanística: 
  Euros 
Per metre quadrat o fracció, al mes: 
En carrers de 1a., 2a., 3a. i 4a. categories .................................................................. 10,40 
En carrers de 5a. i 6a. categories .................................................................................. 8,60 
 




