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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ I APROFITAMENT 
DE LA VIA PÚBLICA 

 
Article 1  
 
Disposició general  
 
De conformitat amb el que es preveu en l'article 57 i 20 del RDL 2/2004, que aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, i d’acord amb el que estableixen els articles 
15 a 19 d’aquest mateix text legal, aquest municipi estableix la taxa per ocupacions del subsòl, 
el sòl i la volada de la via pública que s’aplicarà en els supòsits d’utilització privativa o 
l’aprofitament especial del domini públic local enumerats o a l’article 2 d’aquesta Ordenança. 
 
Article 2 
 
Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini 
públic local que deriva de les següents ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via 
pública 
 
1. Els següents usos privatius i aprofitaments especials del vol, sòl i subsòl de la via pública: 
 
 a) Del sòl: assortidor de gasolina o altres combustibles, viaductes i rail, pals, columnes, faroles 
i anàlegs. 
 
b) De via pública o béns d'ús públic: paramòduls, caixes d'amarrament de distribució o de 
registre, bàscules, grues i aparells anàlegs. 
 
2. L'ocupació de la via pública per mercaderies, materials de construcció, deixalles, runes, etc.  
 
3. L'ocupació de la via pública en exercici d'activitats comercials. 
 
4. L'ocupació de la via pública per cadires, taules i altres elements anàlegs. 
 
5. L'ocupació de la via pública per grues. 
 
6. L'entrada de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic 
local, i reserva d'estacionament. 
 
7. Instal·lació d’elements o suports publicitaris.   
  
Article 3  
 
Subjectes passius      
 
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 o realitzin els aprofitaments o usos, si és que es va procedir sense l’autorització 
corresponent. 
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Article 4  
 
Responsables i successors 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la 
Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
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 i a 
l’Ordenança General. 
 
Article 5  
 
Quota tributària  
 
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als 
epígrafs següents 
 
Epígraf 1. Usos privatius i aprofitaments especials del vol, sòl i subsòl. 
 
La taxa, en zones del terme municipal subjecte a l'Impost Sobre Béns Immobles, serà el valor 
fixat al terreny ocupat als efectes de l'esmentat impost i segons es preveu a les oportunes 
tarifes de valoració. 
 
Epígraf 2. Per ocupació de la via pública amb: 
 

Tanques per m2 

Bastides per m2 

Sitges 
Caseta d’obres per oficina de vendes, oficina d’obres, 
caseta sanitària i similars. 
Aparells elevadors 
Contenidors de runes 
Sacs de runes 
Grues (vol sobre la via pública) 

  5,00 €/m2/setmana. 
  5,00 €/m2/setmana. 
  5,00 €/m2/setmana. 
 
  5,00 €/m2/setmana 
  5,00 €/m2/setmana 
27,00 €/unitat/setmana 
11,00 €/unitat/setmana 
37,00 €/unitat/setmana 

 
2.1. Talls puntuals via pública: 
 
Tarifes:  
Vials de Primera Categoria: 15,00 €/hora 
Vials de segona Categoria:  12,00 €/hora 
 
En ambdós casos seran d’aplicació les fraccions d’hora de forma proporcional. 
 
2.2. Reserva de la via pública per càrrega i descàrrega amb limitació horària a causa d’obres: 
 
Per una setmana o fracció d’ocupació                                                    1,00 €/ml 
Per un mes o fracció d’ocupació                                                             5,00 €/ml 
 
Epígraf 3. Per l’exercici d’activitats comercials: 
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Parada del mercat setmanal per la venda de tot tipus de productes, bunyoleries, bijuteria etc:                                                                                                          
1,00 €/dia/ml 
 

Per la venda de tot tipus de productes, bunyoleries, bijuteria 
etc. 
Per tot tipus de diversions infantils 
Instal·lació de circs 

       
      1,00 €/dia/ml 
    10,00 €/dia 
      0,15 €/m2/dia 

 
Epígraf 4.- Per taules i cadires: 
 

Per taules i cadires       4,50 €/m2/mes 

 
Epígraf 5.- Caixers automàtics 
 

Per caixers automàtics  260,00 €/any 

 
Epígraf 6.- Entrada de vehicles a través de voreres o de qualsevol altre espai de domini 
públic local i reserva d’estacionaments: 
 

- Particular habitatge 
- Local comercial 
- Contragual 
- Zona Industrial (*) 

          48,00 € 
          48,00 € 
            9,00 €/ml 
          11,00 €/ml 
  58,00 €(quota mínima) 

 
* A la Zona Industrial si presenten comunitat de propietaris aplicar entrada general, sinó mínim 
per porta. 
 
Mínim per porta interior                                  58,00 € 
 
Epígraf 7. Instal·lació d’elements o suports publicitaris. 
 
-Cartelleres publicitàries i sistemes electrònics: 28,00 €/m2 de superfície publicitària/any. 
 
2. En qualsevol cas, per l'aplicació de les tarifes previstes en aquesta Ordenança, es prendrà 
com a base per a liquidar el preu : 
 
- En aprofitaments consistents en la ocupació del sòl: 
 
a) Si és ocupació directa, el valor de la superfície ocupada per a l'aprofitament i les seves 
instal·lacions accessòries. 
 
b) Si és ocupació aèria, s'estarà al valor de la superfície de la via pública o sòl sobre el que es 
projectin els elements que constitueixin l'aprofitament. 
 
c) Si s'ocupa el subsòl, el valor de la superfície de terreny alçat sobre l'aprofitament i les seves 
instal·lacions accessòries segons el mateix càlcul. 
 
- En aprofitament que consisteixin en la instal·lació o col·locació d'elements aïllats, el valor de 
la superfície. 
 
- Els aprofitaments que suposin l'ocupació del vol o subsòl per cables, el valor de la superfície 
projectada segons les mateixes regles anteriors. 
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Article 6  
 
Categories dels carrers  
 
1. Als efectes previstos per a l'aplicació de la tarifa, les vies públiques d'aquest municipi es 
classifiquen en 2 categories, d’acord amb l’annex que conté aquesta ordenança. 
 
2. Annex a aquesta ordenança hi figura un índex alfabètic de les vies públiques d'aquest 
municipi on s'hi expressa la categoria que els correspon a cada una. 
 
3. Quan l'espai afectat per l'aprofitament estigui situat en la confluència de dues o més vies 
públiques classificades amb categoria diferent, hom aplicarà la tarifa que correspongui a la via 
de categoria superior. 
 
Article 7 
 
Acreditament 
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament especial, moment que, 
a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou 
sol·licitada, o de l’autorització. 
 
2. En les taxes per utilització privativa o aprofitament especial que s’estenguin a varis exercicis, 
l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any 
 
3. 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 o ús. 
 
Article 8 
 
Període impositiu 
 
1. El període impositiu serà el temps durant el qual s’ha autoritzat que es dugui a terme 
l’ocupació de la via pública o el gaudiment de l’ús privatiu o l’aprofitament especial A efectes 
de la determinació de la taxa, es tindran en compte els mòduls establerts a l’article 5. 
 
2. En les taxes per utilització privativa  o aprofitaments especials que s’estenguin a varis 
exercicis, el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o 
cessament en la recepció dels serveis o la utilització privativa o aprofitament especial, en què 
s’aplicarà el previst en l’Ordenança General. 
 
Article 9  
 
Règim de declaració i ingrés 
 
1. Les taxes s’exigiran en règim d’autoliquidació. Quan es formuli la sol·licitud per a l’ocupació 
de la via pública es presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.  
 
Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes de l’article 5, es liquidaran per cada 
aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pels períodes naturals de temps 
assenyalats en els epígrafs respectius 
 
2. En el cas d’entrada de vehicles a través de voreres o de qualsevol altre espai de domini 
públic local  i reserva d’estacionament, s’exigirà en règim de liquidació i es formarà un padró 
anual en el que s’incorporaran les altes produïdes durant l’exercici anterior.  
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En el cas de les parades del mercat setmanal la taxa s’exigirà en règim de liquidació i es 
formarà un padró en el que s’incorporaran les altes i variacions comunicades. Quan s’iniciï o es 
produeixi el cessament de l’activitat, es meritarà la quota íntegra del trimestre.  
 
Els padrons es formaran a partir del padró de l'exercici anterior, i s'hi incorporaran les 
modificacions derivades de la variació de tarifes i també altres incidències que no constitueixin 
alteració dels elements essencials determinants del deute tributari i que siguin conegudes 
 
Article 10 
 
Normes de gestió 
 
1. Totes les activitats regulades en la present ordenança es troben subjectes a prèvia llicència 
municipal, comunicació prèvia o autorització. 
 
Per a obtenir la llicència o autorització per a ocupar la via pública o els terrenys d’ús públics, 
s’ha de presentar instància general en la qual es detalli l’extensió superficial i la temporal de 
l’aprofitament, i s’hi han d’adjuntar croquis corresponent i els plànols o documentació suficient 
on es reculli allò a instal·lar. En qualsevol cas, l’ajuntament podrà fer ús de les seves facultats 
de comprovació i inspecció. 
 
2. Els imports que es liquidin/autoliquidin per qualsevol dels conceptes regulats a l’article 5, 
són independents entre si i dels que deguin de satisfer-se en raó d'altres ordenances o 
disposicions aplicables. 
 
3. En el cas que les autoritzacions sol·licitades es deneguin, els interessats podrán sol·licitar la 
devolució de l’import ingressat. 
 
4. Els titulars han de formular davant l’administració municipal les declaracions de baixa total o 
parcial quan els acabi el termini concedit o sol·licitar nova pròrroga i sempre abans del 31 de 
desembre de l’any en que es produeixi aquestes circumstàncies per a que prengui efectes a 
partir de l’exercici següent al que es formulen. 
 
Qualsevol alteració en els elements determinats de l'aprofitament o ocupació, caldrà posar-la 
en coneixement de l'Ajuntament com a molt abans de l'últim dia  del mes natural en que es 
produeixi 
 
5. Tanmateix, les llicències d’ocupació de via pública amb taules i cadires, qualsevol que sigui 
la data de la seva concessió, no sobrepassaran en la seva durada el 31 de desembre de l’any 
en que s’atorguin. Els titulars d’aquestes llicències han de fer una nova sol·licitud amb temps 
suficients per exercicis o períodes de temps successius. Si no es determina en la resolució la 
durada d’aquests aprofitaments, els titulars de les llicències han de presentar la declaració de 
baixa en acabar la ocupació prevista per ells perquè l’administració no faci més liquidacions. 
Continuen subjectes al pagament de la tarifa els qui no compleixen aquesta obligació.  
 
6. Les llicències s’atorguen sempre concedides en precari i poden ser revocades 
esporàdicament o definitivament, quan calgui per motius d’utilitat pública. Per aquet concepte, 
no hi ha indemnització de cap tipus a favor dels titulars de llicències. 
 
7. En tot cas, l’Ajuntament formarà un cens dels elements i instal·lacions d'ocupació i 
aprofitament. 
 
Article 11 
 



  Ordenances 2021 

 

6 
 

 

En tot el no previst per la present ordenança, s'aplicaria l'ordenança general municipal i demés 
disposicions d'aplicació. 
 
Article 12 
 
Gestió per delegació  
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en la 
Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les 
actuacions que ha de fer l’administració delegada.  
 
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi 
de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els 
procediments de liquidació o recaptació.  
 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió 
Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva ordenança general de gestió, 
inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels 
quals correspon als municipis de la província de Barcelona que han delegat les seves facultats en 
la Diputació.  
 
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de 
Barcelona, l’ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar 
de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de 
recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o 
aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan 
circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho 
facin convenient.  
 
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 fiscal, amb les modificacions aprovades pel Ple en sessió celebrada el 7 
de novembre de 2019, serà d’aplicació des del 1r dia de l’any 2020 i continuarà vigent mentre 
no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no 
modificats restaran vigents. 
 

ANNEX A L’ORDENANÇA 
 
Carrer i places de Primera Categoria 
 
Passeig d’Anselm Clavé 
Carrer Batlle Joan Deu 
Carrer Caldes 
Carrer Can Palau 
Carrer Castellar 



  Ordenances 2021 

 

7 
 

 

Carrer Climent Humet 
Plaça de la Colomina 
Carrer Corominas 
Carrer Costa del Pedró 
Plaça de Dalt 
Passatge Escoles 
Passeig de Ca la Gracia 
Plaça de Baix. 
Carrer Església 
Passeig Església 
Carrer Francesc Layret 
Carrer Joanot Martorell 
Carrer Joaquim Costa 
Carrer Nou 
Carrer Rec 
Carrer Sant Antoni 
 
Carrer de segona categoria 
 
La resta de carrers i places no relacionats en els de primera categoria. 
 


