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Ordenança Fiscal núm. 18 
 

TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB 
DIVERSES ACTIVITATS 

 
 
 
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 diverses activitats, 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 privativa o l’aprofitament especial que 
derivi de la instal·lació de les activitats diverses en la via pública, que s’especifiquen a 
l’annex de les tarifes, inclosa l’activitat administrativa d’atorgament de les preceptives 
llicències, exceptuant les de caràcter no lucratiu. 
 
 
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, a 
les que s’atorguin les llicències o les que es beneficiïn de l’aprofitament, sense haver 
obtingut la preceptiva autorització. 
 
 
Article 4t. Responsables. 
 
Respondran solidàriament o subsidiàriament del deute tributari les persones o entitats, 
en els supòsits i amb l’abast que assenyala el Capítol 2 Secció 1 de l’Ordenança 
General. 
 
 
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. 
 
 
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. 
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2. Les categories de les vies públiques són les que es senyalen al llistat ordenat per 
ordre alfabètic annex a les Ordenances Fiscals. 

 
3. 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. 

 
4. 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. 
 
5. 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. 

 
6. 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. 

 
7. Els parcs, jardins i deveses es consideren vies públiques de 3ª categoria. 
 
 
Article 7è. Meritació.  
 
La Taxa es meritarà: 
 
1. Quan es tracti de nous aprofitaments de la via pública, en el moment de la concessió 

de la llicència. 
 
2. Quan es tracti d’aprofitaments que ja estan autoritzats, el primer dia de cada un dels 

períodes naturals de temps assenyalats en les tarifes. 
 
3. Quan s’hagi produït l’aprofitament sense haver obtingut la preceptiva llicència, es 

meritarà a partir 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.  
 
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. 
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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.  

 
4. Les sol·licituds de pròrroga de la llicència atorgada per ocupar la via pública amb 

taules i cadires s’entendrà autoritzada, una vegada satisfeta la taxa corresponent 
sempre i quan no es modifiquin les condicions de la llicència. 

 
 
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 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. 

 
2. Els Serveis Municipals comprovaran i investigaran les declaracions formulades pels 

interessats. Les autoritzacions es concediran si no es troben diferències amb les 
peticions de llicències. Si n’hi ha, aquestes es notificaran als interessats i es giraran, 
si és el cas, les liquidacions complementàries pertinents. Les llicències s’atorgaran 
quan els interessats hagin regularitzat les diferències i, si escau, realitzat els 
ingressos complementaris corresponents. 

 
3. No es podrà ocupar la via pública fins que els interessats no hagin obtingut la 

llicència corresponent. L'incompliment d’aquest precepte podrà originar la no 
concessió de la llicència sense perjudici del pagament de la taxa i de les sancions i 
els recàrrecs que escaiguin. 

 
4. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període natural de 

temps següent assenyalat en la tarifa corresponent. La no presentació de la baixa 
determinarà l’obligació de continuar pagant la taxa. 
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5. Les llicències tindran caràcter personal i no podran transmetre’s a tercers sense 
autorització municipal. L'incompliment d’aquest precepte provocarà l’anul·lació de la 
llicència. 

 
 
Article  12è. Comprovació i investigació. 
 
1.- La inspecció i la comprovació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que es preveu 
en la Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupen. 
 
2.- Les infraccions tributaries que es detectin o es comentin en els procediments de 
gestió, inspecció i recaptació d’aquest impost es tipificaran i sancionaran d’acord amb el 
que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
 
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 
 
 
 
A) OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AL SERVEI D’ESTABLIMENTS DE 
RESTAURACIÓ.  
  Euros  
 
1. Llicències per a l’ocupació de la via pública amb taules i cadires: 
 
a) Per m2./mes ............................................................................................................. 3,80 
 
b) Per m2./dia, només per festes populars expressament 

autoritzades per un període màxim de set dies  ...................................................... 1,10 
 
c) Per m2/mes, dins del període comprès entre els mesos  d’octubre 

a maig, ambdós inclosos ......................................................................................... 1,95 
 
d) Per m2./dia, en període de vacances i supòsits extraordinaris,           
de juny a setembre  ........................................................................................................ 0,10 
 
e) Per m2./dia, en període de vacances i supòsits extraordinaris, 
d’octubre a maig  ............................................................................................................ 0,05 
 
 
2. Llicències per a l’ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements fixos 

(veles, marquesines, etc.) en règim d’autorització o concessió. S’aplicarà a les tarifes 
anteriors el coeficient de l’ 1,5. 

 
Aquesta tarifa inclou la de taules i cadires. 
 
3. Les llicències per a l’ocupació de la via pública amb tarimes s’abonaran cada sis 

mesos, en els períodes compresos entre els mesos d’octubre a maig i de juny a 
setembre. 

 
 
B) OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC PER A ACTIVITATS DIVERSES 
 
TARIFA PRIMERA 
 
Quioscos a la via pública .- Dedicats a la venda de: 
 
1. Premsa, llibres, tabacs, loteries i llaminadures.  
 
2. Gelats, refrescos i altres articles de temporada. 
 
3. Massa i patates fregides, preparats de xocolata, i altres productes anàlegs, i la seva 

elaboració.  
 
4. Plantes, flors i altres productes complementaris. 
 
5. D’altres articles no especificats en aquesta tarifa. 
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I - Aprofitaments autoritzats. 
                                                                                                    CATEGORIES CARRERS 
 
                                                                                          1a. 2a.i 3a.        4a.          5a.i 6a.   
 Euros Euros Euros 
 
Per m2/semestre ...................................................................... 64,20 62,05 51,55 
 
 
II – Canvi de titular i altres llicències. 
 
Les sol·licituds de llicències hauran de satisfer les següents tarifes: 
 Euros 
 
1. Canvi de titular ..................................................................................................... 638,20 
 
2. Nou aprofitament ................................................................................................. 638,20 
 
 
3. Canvi emplaçament, estructura o superfície, a instància de l’/la 

interessat/da ........................................................................................................ 319,20 
 
4.  No estan subjectes a la taxa, amb independència de sol·licitar la llicència 
corresponent, els supòsits que tot seguit es detallen: 
 
4.1 Els canvis de titularitat per: 
 

a) Successió “mortis causa” entre cònjuges o entre ascendents i descendents, fins 
al segon grau de consanguinitat. 

 
b) Les transmissions “inter-vius” , entre cònjuges o entre ascendents i descendents, 

fins al segon grau de consanguinitat, quan el titular hagi estat declarat en situació 
de jubilació o d’invalidesa permanent per a l’exercici de l’activitat. 

 
El pagament de les tarifes esmentades és independent del de la quota que correspongui 
per l’ocupació. 
 
 
TARIFA SEGONA.  
Altres activitats a la via pública. 
 
Llicències per a l’ocupació de terrenys d’ús públic o de la via pública amb instal·lacions o 
activitats: 
                                                                                                      PER M2./FRACCIO  DIA 
 
  Euros 
 
 
1. Casetes particulars .................................................................................................. 7,10 
 
2. Casetes amb finalitats comercials o de serveis ....................................................... 9,70 
 
3. Casetes de tómboles, rifes, tir i similars .................................................................. 1,05 
 
4. Casetes de pirotècnia ............................................................................................ 48,65 
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5. Casetes o parades per a la venda de joguines, llibres i 
ceràmiques, llumeneres, bijuteria, anàlegs ............................................................. 8,90 

 
6.    Parades per a la venda i exposició de flors, palmes i anàlegs: 
 
a)   amb motiu de festes tradicionals, m2/dia.............................................................. 12,75 
 
b)   pels establiments destinats a la venda d’aquests articles, m2/mes.......................19,50 
 
c)   pels establiments destinats a la venda d’aquests articles, m2/mes/ 
      ocupació  

permanent................................................................................................................6,80 
 
7. Gronxadors, aparells  voladors, cavallets, cotxes de xoc i, en 

general, qualsevol mena d’instal·lació recreativa... ................................................  1,05 
 
8. Circs o altres instal·lacions eventuals o desmuntables per a la 

realització d’espectacles, actuacions lúdiques i activitats de 
promocions culturals, esportives, musicals i similars .............................................. 1,05 

 
9. Camions o vehicles destinats a la venda o exposició de tot tipus de 

productes ............................................................................................................... 10,15 
 
10. Parades, casetes o instal·lacions per a la venda, exposició 

d’articles o prestació de serveis no especificats en els apartats 
anteriors ................................................................................................................. 10,15 

 
11. Fotògrafs, dibuixants, i caricaturistes, així com les eines que 

utilitzin com a complement ...................................................................................... 8,55 
 
12. Exposició de vehicles, automòbils o similars ......................................................... 27,60 
 
 PER DIA/FRACCIÓ 
  Euros 
13.  Utilització de vehicles publicitaris; Megafonia, plafons o d’altres 

mitjans .................................................................................................................... 57,60 
 
14. Distribució manual de publicitat ............................................................................. 23,20 
 
  
15. Publicitat estàtica: 
 PER M2/FRACCIÓ 
  Euros 
 
15.1 Anuncis, per trimestre, per m2/fracció  
 
 Cartells 8 x 3  ...................................................................................................... 16,05 
 Cartells 4 x 3 lluminosos ..................................................................................... 24,50 
 
15.2 Banderoles, per unitat i dia  .................................................................................. 2,10 
 
15.3 Altres tipus, per dia  ............................................................................................ 21,30 
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16. Parades per a la venda no sedentària de productes diversos a 
l’exterior dels mercats un dia a la setmana, per m2/semestre: 

 
                                                                      MARSANS      CENTRE    SANT ILDEFONS 
 Euros Euros Euros 
 27,70  27,80 27,80 
 
16.1 Per transmissions o canvis de nom de parades de venda no sedentària: 
                                                                                                                             Euros 
 a) Mercat del centre, per metre lineal................................................                54,65 
 b) Mercat de marsans, per número...................................................              109,30 
 c) Mercat de Sant Ildefons, per número............................................              120,25 
 
 No estan subjectes a la taxa, amb independència de sol·licitar la llicència corresponent,  
   els supòsits de canvis de nom que  tot seguit es detallen: 
 
a) Successió “mortis causa” entre cònjuges o entre ascendents i descendents, fins al 

segon grau de consanguinitat. 
 
b) Les transmissions “inter-vius”, entre cònjuges o entre ascendents i descendents, fins 

al segon grau de consanguinitat, quan el titular hagi estat declarat en situació de 
jubilació o d’invalidesa permanent per a l’exercici de l’activitat. 

 
 PER  M2./ANY 
 Euros 
 
17. Aparells automàtics que s'accesionin amb monedes per a 

entreteniments, esbarjo o venda, bàscules, cabines fotogràfiques, 
màquines de xerocòpies i assortidors de gasolina .............................................. 189,60 

 

 PER M2 /SEMESTRE  
 Euros 
 
18. Parades per a la venda no sedentària de llibres, revistes, segells, 

cromos, caràtules, petits productes informàtics, cintes de vídeo, 
pins, discos, cassettes i monedes a l’exterior dels mercats, els 
dissabtes ................................................................................................................ 18,60 

 
                                                                                          PER SEMESTRE/M2/FRACCIÓ 
 
19. Parades per a la venda no sedentària de productes cultivats en el Parc Agrari 
      del Baix Llobregat, que tindrà lloc els diumenges.................................................18,60 
 
 PER  ANY/FRACCIÓ  
 Euros 
 
20.Caixers automàtics i aparells similars instal·lats en la façana 

ocupant les voreres o vies públiques per unitat .................................................... 140,70 
 
21.Cabines telefòniques, per m2/fracció .................................................................... 140,70 
 
22.Per rodatges de pel·lícules, vídeos i enregistraments televisius o 

reportatges fotogràfics de caràcter publicitari o comercial amb 
finalitat lucrativa, independentment del pagament d’altres serveis 
que es requereixin i amb prèvia autorització municipal, per cada dia 
o fracció   ............................................................................................................... 743,20 
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NORMES D’APLICACIÓ 
 
1. Les tarifes establertes a l’apartat A) hauran de ser corregides amb l’índex 

corresponent de la categoria del carrer, segons es detalla a continuació: 
 
 
CATEGORIA DELS CARRERS   ÍNDEX CORRECTOR 
 
 1a.  ..................................... 5 
  2a.  ..................................... 5 
  3a.  ..................................... 5 
  4a.  ..................................... 4 
  5a.  .................................... .3 
  6a.  ..................................... 3 
 
 
2. Les tarifes establertes a l’apartat A) s’ajustaran a les següents normes: 
 
a) Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no és sencer, s’arrodonirà per 

excés per obtenir la superfície ocupada. 
 

b) Si com a conseqüència de la col·locació de veles, marquesines, separadors, estufes 
i altres elements auxiliars, es delimita una superfície més gran que la que ocupen les 
taules i cadires, es prendrà la superior com a base de càlcul; tenint en compte que el 
mòdul taula i 4 cadires ocupa una superfície de 2’50m2; un mòdul de taula i 3 cadires 
ocupa una superfície de 2m2., i un mòdul de taula i 2 cadires ocupa una superfície 
de 1’50m2. 

 
c) Les llicències es concediran anualment, quan s’autoritzin per a tot l’any natural, i 

temporalment quan el període autoritzat comprengui una part de l’any natural. Tots 
els aprofitaments realitzats sense autorització administrativa es consideren anyals. 

 
d) Els aprofitaments que s’estableixin amb una durada superior a un any, tindran 

caràcter de concessió administrativa, sent d’aplicació en aquest casos el règim 
jurídic previst per a les concessions. En tot cas el tipus de licitació que figuri el Plec 
de Condicions haurà de ser com a mínim el de la tarifa que consti a l'Ordenança 
Fiscal. 

 
3. Les tarifes de l’apartat B), s’ajustaran a les següents normes: 
 
a) Les quantitats que s’estableixen en la tarifa s’aplicaran íntegrament als deu primers 

metres quadrats de cada ocupació. Cada metre quadrat d’excés tindrà un recàrrec 
del 20% en la quantia fixada en la tarifa, excepte en els supòsits establerts en els 
Punts 4. i 8. de la Tarifa Segona. 

 
b) Per a determinar la superfície computable als efectes de l’aplicació de la tarifa en els 

quioscos dedicats a la venda de premsa i de plantes i flors, a més de la superfície 
que ocupa estrictament el quiosc, es tindrà en compte la superfície annexa utilitzada 
per a la seva exposició. 

 
4. Els conceptes de la tarifa segona de l’apartat B), excepte aquells que tenen una 

durada mínima superior a les Ordenances Fiscals, podran liquidar-se només per un 
període màxim de 30 dies. 
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Si l’autorització concedida o l’ocupació efectiva fos de durada superior, s’aplicaran 
les tarifes de la tarifa primera de l’apartat B). 

 
5. Les autoritzacions corresponents a l’apartat 14è. de la tarifa segona de l’apartat B), 

regulador de la publicitat mitjançant megafonia, es concediran per un període màxim 
des de les 10 hores a les 19 hores, excepte que en la llicència es disposi 
expressament un altre horari. 

 
6. Les llicències corresponents a l’apartat 9 de la tarifa segona de l’apartat B), 

regulador de les instal·lacions eventuals o desmuntables, inclou, si escau, 
l’autorització de cartells publicitaris d’aquestes, de forma expressa. 

 
 




