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ORDENANÇA NÚMERO 16 

TAXA PER OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC 
 

Article 1r. Fonament i Naturalesa 

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, per el que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, s’estableix la taxa 
per ocupació privativa del domini públic.  

Article 2n. Fet Imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que 
beneficia de mode particular els subjectes passius i que es produeix per l’ocupació 
temporal, permanent de la via pública i/o l'espai aeri general i d’instal·lacions i edificis 
municipals, especialment, quan concorren els supòsits de fet següents:  

- La instal·lació de taules i cadires, quioscos o assimilats, parades per a la venda ocasional 
d’articles, la realització d’espectacles ambulants, així com també la utilització del domini 
públic amb caràcter deambulatori o mòbil.  

- L’ocupació no habitual d’aturada i/o d’estacionament de vehicles o altres unitats mòbils 
per desenvolupar una activitat, els quals representin ocupació parcial o total de la calçada i 
sempre que no es tracti de supòsits previstos en d’altres ordenances fiscals.  

- L’ocupació de la via pública i terrenys d’ús públic amb tanques, bastides, la instal·lació de 
sacs i contenidors o qualsevol altre element que tingui caràcter transitori. 

- La instal·lació de parades i d'atraccions durant els dies de les festes majors i les fires que 
tinguin lloc al terme municipal.  

- La instal·lació de tanques publicitàries ocupant el sòl o el vol de la via pública. 

- Guals, rebaix de vorera, placa o reserva d’aparcament per entrada de vehicles 

- Talls de la via pública 

- Ocupació de les places de l’aparcament soterrani de la Plaça de la Vila. 

Article 3r. Subjecte Passiu 

1.- En general, són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les 
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persones físiques i jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 33  de la Llei 
General Tributària següents: 

a) Els titulars de la llicència d'ocupació.  

b) Els qui, sense llicència, ocupin o utilitzin de forma privativa i/o especial, la via pública i/o 
l'espai aeri.  

c) Els inscrits en el padró mentre no hagin presentat la baixa corresponent en el supòsit 
que hagin cessat en l'activitat objecte de l'aprofitament.  

d) Les persones, físiques o jurídiques, titulars de l’activitat, productes o serveis que es 
beneficiïn de forma particular arrel de l’ocupació o l’aprofitament.  

e) En el cas de les tanques publicitàries, es considerarà subjecte passiu el propietari de la 
tanca i substitut l'anunciant o persona que es beneficiï de la publicitat. 

Article 4t. Responsables 

1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu totes les 
persones que siguin causants o col·laborin en la realització d’una infracció tributària. 

2.- Els copartíceps o cotitulars de les Entitats Jurídiques o Econòmiques a que es refereix 
l’article 35.4 de la Llei 58/2003 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en 
proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes 
Entitats. 

3.- Els administradors de persones jurídiques que no realitzin actes de la seva incumbència 
pel compliment de les obligacions tributàries d’aquelles, respondran subsidiàriament dels 
deutes següents: 

a) quan s’hagi comès una fracció Tributària Simple, de l’import de la sanció. 

b) quan s’hagi comès una infracció Tributària Greu, de la totalitat del deute exigible. 

c) En els supòsits de finalització d’activitats de la societat, de l’import de les obligacions 
tributàries pendents a la data de finalització. 

4.- La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termini i segons el procediment previst a la 
Llei General Tributària. 

Article 5è. Exempcions i bonificacions 

aa))  EExxeemmppcciioonnss  
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1.- L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligades al 
pagament de la taxa quan sol·licitin la llicència per tal de gaudir dels aprofitaments 
especials, necessaris pels serveis públics de comunicacions que explotin directament i per 
altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 

2.- Les associacions sense ànim de lucre, d'interès social o les associacions que han estat 
declarades d'utilitat pública que, organitzin, actes, fires de caire cultural, artesanal i/o 
artístic es troben exemptes del pagament d'aquesta taxa.  

3.- Les entitats, associacions, col·lectius, gremis, empreses que portin a terme activitats 
qualificades d'interès públic, es troben exemptes del pagament d'aquesta taxa. 

bb))  BBoonniiffiiccaacciioonnss  

1.- A petició de la persona interessada, es podrà aplicar una bonificació del 95% l’ocupació 
de la via pública amb tanques, bastides, cavallets i materials de construcció, si l’ocupació 
té per objecte la rehabilitació de les façanes del Barri Antic. 

2.- A petició de la persona interessada, l’ocupació de la via pública al casc antic amb taules 
i cadires podrà tenir una bonificació del 95% de la quota resultant. 

Article 6è. Quota Tributària 

1.- La quantia de les taxes regulades en aquestes ordenances seran les fixades a les tarifes 
contingudes a l’apartat 2. 

2.- Les tarifes de les taxes seran les següents: 

11-- OOCCUUPPAACCIIÓÓ  VVIIAA  PPÚÚBBLLIICCAA  

 CONCEPTE  QUOTA 

1 Pel mercat setmanal (diumenge i/o dimecres) €/ml 0,90 

2 Per venedors d’altres mercaderies €/m2/dia 0,50 

3 Per taules i cadires de bars i cafès, ocupació 
de màxim 5 taules i 20 persones       

€/any 300,00 

4 Per taules i cadires de bars i cafès, entre 6 i 
12 taules, amb un màxim de 48 persones 

€/any 500,00 

5 Per taules i cadires de bars i cafès, 
ocupacions amb més de 12 taules, per taula 

€/any 50,00 
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addicional 

6 Per bústies o caixers permanents quan 
permetin només l’ingrés 

€/any 109,00 

7 Per caixers automàtics diferents dels anteriors 
que permetin la retirada de fons i altres 
operacions,  

€/any 164,00 

8 Per ocupació amb parades, instal·lacions i 
atraccions mecàniques per fires 

€/ml/dia 6,00 

9 Per ocupació amb parades de venda de 
petards                                              

€/m2/dia 22,00 

10 Per ocupació amb parades durant les Gales:   

       Bars i xurreries €/ml 36,50 

  Parades grans (per adults) €/ml 29,50 

  Parades petites (infantils) €/ml 22,00 

  Parades en general (tómboles) €/ml 18,50 

  Parades d’artesania i altres €/ml 18,50 

11 Quiosc a la via pública (fix) €/m2/mes 4,50 

12 Runes, tanques, puntals, bastides, i altres 
instal·lacions anàlogues 
Tarifa mínima  
(no s’inclourà l’ocupació per motiu de 
des/càrrega de llenya, gasoil, mobles i 
similars)  

€/m2/dia 

 
€ 

0,50 

 
10,00 

 

L’ajuntament podrà establir convenis amb els contribuents d’aquesta taxa, per tal d’ajustar 
la tarifa segons les característiques d’ocupació en cada cas. 

Per les ocupacions tramitades i no realitzades efectivament per causes justificades es 
liquidarà el 50% de la quota líquida, en concepte de despeses de tramitació administrativa. 

  
22--  GGUUAALLSS 
 

Per cada gual, rebaix de vorera, placa o reserva d’aparcament per entrada de vehicles 
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 CONCEPTE  QUOTA 

€ 

1 En habitatges unifamiliars €/ml 6,50 

2 En habitatges plurifamiliars, 
garatges de pupil·latge i altres 
aparcaments col·lectius 

€/ 
vehicle 
o plaça 

6,50 

 
33--  PPEERR  TTAALLLL  DDEE  LLAA  VVIIAA  PPÚÚBBLLIICCAA  AAMMBB  IINNTTEERRRRUUPPCCIIÓÓ  TTOOTTAALL  OO  PPAARRCCIIAALL  DDEELL  
TTRRÀÀNNSSIITT 
 

 CONCEPTE QUOTA € 
1 Tall de la via pública amb interrupció total del trànsit  
 - les dues primeres hores o fracció 40,00€ 
 - la resta d’hores o fracció 2,00€/hora 
   
3 Tall de la via pública amb interrupció parcial del trànsit  
 - les dues primeres hores o fracció 30,00€ 
 - la resta d’hores o fraccions 1,50€/hora 

  
 

La quota total a pagar serà el resultat de sumar la quota tributària i la tarifa corresponent a 
la durada del tall. En els casos en què el tall el sol·licitin persones o entitats que promoguin 
el foment de la vida cultural, social i lúdica al carrer per a la realització d’activitats de caire 
cultural i de foment d’activitats esportives, lúdiques, culturals i de foment de valors festius 
que es desenvolupin a la via pública, la quota a pagar serà zero. 

44--  PPEERR  OOCCUUPPAACCIIÓÓ  DD’’UUNNAA  PPLLAAÇÇAA  DDEE  LL’’AAPPAARRCCAAMMEENNTT  SSOOTTEERRRRAANNII  DDEE  LLAA  PPLLAAÇÇAA  
DDEE  LLAA  VVIILLAA  
  

 CONCEPTE QUOTA € 
1 Turisme 45,00 € mensuals 
2 Motocicleta 25,00 € mensuals 

 
 

Article 7è. Normes de Gestió 

1. Per a qualsevol ocupació del sòl o de l'espai aeri, cal sol·licitar prèviament la llicència, 
amb una antelació suficient i indicar-hi els metres quadrats i el període d'ocupació, a part 
de la resta de requisits establerts per les normes de policia o construcció.  

2. Les instàncies hauran d’anar acompanyada de la documentació justificativa que 
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s’indiqui a la normativa d’aplicació i es resoldran per ordre d’entrada i atenent al criteri de 
l’interès general.  

3. Si el nombre de metres quadrats de l'aprofitament no és sencer, s'arrodonirà per excés 
per obtenir la superfície ocupada.  

4. Els serveis tècnics podran comprovar si l’espai ocupat coincideix amb el manifestat pels 
interessats. 

5. Quan es produeixi l’ús privatiu o aprofitament especial sense l’obtenció de la preceptiva 
llicència, el meritament de la taxa tindrà lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament, 
calculant-se la taxa per la durada (dia, mes, temporada o any) que correspongui. 

6. Les atraccions firals hauran d'estar muntades amb les degudes condicions, llevat de 
causa justificada, en l'hora fixada per a la inauguració de la fira o la festa. Així mateix, les 
atraccions hauran d'estar desmuntades dins les 24 hores següents a l’acabament de la fira 
o la festa. 

7. Les quantitats exigides d'acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament 
sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pels períodes de temps establerts als epígrafs 
respectius. 

8. L’Ajuntament podrà concertar el pagament de la taxa mitjançant convenis amb les 
empreses, gremis o organitzacions de cada sector. 

9. Un cop autoritzada l'ocupació d'un terreny i fet efectiu l'import, l'adjudicatari no podrà 
reclamar-ne la devolució si, per qualsevol causa aliena o no a la seva voluntat, deixés 
d'utilitzar-lo. 

10. La liquidació d'aquesta taxa i/o la inclusió al padró municipal es pot efectuar d'ofici, 
sense que comporti la legalització urbanística, sinó la constància de l'existència a efectes 
de tributació provisional per a la legalització definitiva o la retirada voluntària, o per efectes 
de disciplina urbanística quan no en sigui possible la legalització. 

11. Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial comporti la destrucció o el 
deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la 
taxa corresponent, estarà obligat al reintegrament del cost total de les despeses de 
reconstrucció o reparació respectives i al dipòsit previ de l'import. Si els danys són 
irreparables, l'Ajuntament serà indemnitzat per la mateixa quantia que el valor dels béns 
destruïts o l'import del deteriorament dels danyats. 

Article 8è. Meritament 

1.- La taxa es meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial, moment que, a 
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aquests efectes, s’entén que coincideixi amb el de la concessió de la llicència, si aquesta 
mateixa va ser sol·licitada. 

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

meritament de la taxa té lloc en el moment d’inici de l’esmentat aprofitament. 

3.- L’ocupació del pàrquing de la Plaça de la Vila es meritarà el dia 1 de cada mes. Per 
ocupacions inferiors al mes es meritarà el dia que s’iniciï l’ocupació. 

Article 9è. Període Impositiu 

1.- En els casos que la utilització privativa o l’aprofitament especial, hagi de durar menys 
d’un any, el període coincidirà amb el termini determinat per la llicència Municipal. 

2.- Quan la utilització privativa o aprofitament especial s’estengui a varis exercicis, el 
meritament de la taxa esdevindrà l’1 de gener de cada any i el període impositiu 
comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o finalització en la utilització 
privativa o aprofitament especial, en que s’aplicarà el que es preveu en els apartats 
següents. 

3.- Quan s’iniciï l’ocupació en el primer semestre, s’abonarà en concepte de taxa 
corresponent a aquest exercici la quota íntegra. Si l’inici de l’ocupació s’esdevé en el 
2on.semestre de l’exercici es liquidarà la mitat de la quota anual. 

4.- Si finalitza l’ocupació durant el primer semestre de l’exercici procedirà la devolució 
parcial de la quota (la meitat). Si la finalització s’esdevé en el segon semestre, no procedirà 
la devolució de cap quantitat. 

5.- Quan no s’autoritzés la utilització privativa o aprofitament especial, o no resultés 
possible per causes no imputables al subjecte passiu, procedirà la devolució de l’import 
satisfet. 

Article 10è. Liquidació i ingrés 

Les liquidacions que es produeixin per ocupació de la via pública es notificaran 
individualment als interessats, als quals se’ls concedirà, per al seu ingrés, en la tresoreria 
de l’ajuntament en període voluntari, el termini que, per als ingressos directes, assenyala el 
Reglament general de recaptació. 

1.- En els supòsits de taxes per aprofitaments especials continuats que tenen caràcter 
periòdic, es notificarà personalment al sol·licitant l’alta en el registre de contribuents. La 
taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del 
padró en el tauló d’anuncis de l’Ajuntament, per el període que es publicarà en el Butlletí 
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Article 10è. Liquidació i ingrés 

Les liquidacions que es produeixin per ocupació de la via pública es notificaran 
individualment als interessats, als quals se’ls concedirà, per al seu ingrés, en la tresoreria 
de l’ajuntament en període voluntari, el termini que, per als ingressos directes, assenyala el 
Reglament general de recaptació. 

1.- En els supòsits de taxes per aprofitaments especials continuats que tenen caràcter 
periòdic, es notificarà personalment al sol·licitant l’alta en el registre de contribuents. La 
taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del 
padró en el tauló d’anuncis de l’Ajuntament, per el període que es publicarà en el Butlletí 
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Oficial de la Província. 

2.- A l’empara del que es preveu en la Disposició Transitòria 2ona. de la Llei 25/1998, les 
taxes de caràcter periòdic regulades en aquesta Ordenança que són conseqüència de la 
transformació dels anteriors preus públics no estan subjectes al requisit de notificació 
individual, sempre que el subjecte passiu de la taxa coincideixi amb l’obligat al pagament 

del preu públic que substitueixi. 

Article 11è. Infraccions i Sancions 

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran segons el que es disposa en la 
Llei General Tributària, la seva normativa de desenvolupament i en la Ordenança General 
de Gestió, Inspecció i Recaptació aprovada per l’Ajuntament. 

Disposició transitòria:  

Reducció, durant l’exercici de 2022, de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic 
amb l’ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa per reduccions 
d’ingressos provocades per la pandèmia de COVID-19.1.  

1.- Durant l’exercici 2022, s’estableix una reducció general de la taxa per l’aprofitament 
especial del domini públic amb l’ocupació de la via pública amb taules i cadires amb 
finalitat lucrativa, del 75%. 

2.- La reducció del 75% la farà d’ofici l’Ajuntament en el moment d’aprovar la liquidació de 
la taxa meritada a 1 de gener de 2022, o posteriorment si és una alta que es produeix amb 
posterioritat. 

Disposició final 

La present Ordenança fiscal va estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada 
el dia 21 d’octubre de  2021, i entrà en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de gener del 2022 i 
hi romandrà fins la seva modificació o derogació expressa. 

 

 

 

 

 


