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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE 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 

 
 
 
Article 1r. Concepte 
De conformitat amb el que es preveu l’article 20 i següents del RDL 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest 
municipi estableix la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials per 
l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, grues, materials de construcció, 
runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues, que es regirà 
per aquesta ordenança. 
 
Article 2n. Obligats al pagament 
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança, les persones o 
entitats a favor de les quals s'atorguin les llicències, o els qui es benefici‹n de 
l'aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent. 
 
Article 3r. Categories dels carrers o polígons 
Totes les vies públiques d'aquest municipi es classifiquen en una categoria. 
 
Article 4t. Quantia 

1. Ocupació de terrenys per tanques, bastides, així com altres elements relacionats 
amb la construcció, i casetes d’informació o per guardar material d’obra: 5 € per 
m2 al mes. 

2. Ocupació per grues de base fixa o mòbil instal·lades a la via pública o terrenys 
d’ús públic: 10 € per cada m2 de sòl ocupat al mes, amb independència de que 
estigui inclosa en l’especificat en l’apartat anterior. 

3. Ocupació per grues de base fixa o mòbil instal·lades en terrenys particulars i que 
el braç de la mateixa sobrevola terrenys de domini públic, per cada grua al mes: 
50 €. 

4. Ocupació per contenidors o sacs de runes: 10 € al mes. 
5. Ocupació per cartells publicitaris: 30  € al mes al mes. 

 
 

6. Ocupació per camions, per intervals de 4 hores, incloent col·locació, retirada 
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tanca per un operari.: 45 €. Si s’escau la regularització de trànsit, per un vigilant: 
35,00€. 

7. Ocupació venda ambulant parada, per m2 anual: 45 € i per m2 mensual: 4,30 €. 
El cobrament es farà a primers d’any en cas de pagament anual o el dia 1 de 
cada mes si es fa mensualment. Es podrà optar pel pagament en efectiu o per 
domiciliació bancària. 

 
No obstant això, restaran exempt ocupacions mencionades quan la superfície a ocupar 
resulti inferior a 10m2.  
 
Article 5è. Normes de gestió 
1. D'acord amb el que es preveu a la legislació vigent, 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 reparar els danys causats, que 
seran, en tot cas, independents dels drets liquidats pels aprofitaments realitzats. 

2. Les quantitats exigibles d'acord amb la tarifa es liquidaran per cada aprofitament 
sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pels períodes naturals de temps assenyalats en 
els epígrafs respectius. 

3. Les persones interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta 
ordenança, hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent. 

4. 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. 

5. La presentació de la baixa tindrà 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 contrari, la no presentació de la baixa determinarà 
l’obligació de continuar pagant el preu públic. 

 
Article 6è. 
1. L’obligació de pagament de la taxa regulat en aquesta ordenança neix: 

a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments en la via pública, en el 
moment de sol·licitar la llicència corresponent. 

b) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i 
prorrogats, el primer dia de cada trimestre. 

2. El pagament de la taxa es realitzarà: 
a) Quan es tracti d'autoritzacions de nous aprofitaments o d'aprofitaments amb 

una durada limitada, per ingrés directe en la dipositaria municipal o allí on 
establís l'Ajuntament, però sempre abans de retirar la llicència o la 
denominació que correspongui. 

b) Quan es tracti d'autoritzacions que ja estan concedides i que no tenen una 
durada limitada, una vegada s'hagin inclòs en els padrons o matrícules 
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corresponents d'aquesta taxa, per trimestres naturals en les oficines de la 
recaptació municipal, des del dia 16 del primer mes del semestre fins el dia 
15 del segon. 

 
Article 7è. Acreditament 
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï la realització dels serveis 
subjectes a gravamen, i s’entendrà, a aquests efectes, que l’esmentat inici es produeix 
quan aquests es sol·liciten. 
Les liquidacions s’entendran realitzades per mesos naturals. 
 
Article 8è. Declaració, liquidació i ingrés. 
1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es tracti. 

La sol·licitud de permís per a la construcció de mausoleus i panteons 
s’acompanyarà del projecte i la memòria corresponents, autoritzats per un facultatiu 
competent. 

2. Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que es notificarà, una 
vegada s’hagi realitzat aquest servei, per al seu ingrés directes a les arques 
municipals en la forma i els terminis que assenyala el Reglament General de 
Recaptació. 

 
Article 9è. Infraccions i sancions. 
Amb tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els 
correspongui en cada cas hom s’ajustarà al que disposa Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL.  
Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma 
de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació 
automàtica dins l'àmbit d'aquesta Ordenança. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada inicialment 
pel Ple de la Corporació en la sessió celebrada el dia 11 d’octubre de 2007, havent 
quedat definitivament aprovada en data 10 de desembre de 2007, i entrarà en vigor el 
mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, essent aplicable a 
partir del dia primer de gener de 2008 i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva 
modificació o derogació. 
 
DILIGÈNCIA./ Aquesta ordenança que consta de 9 articles, una disposició addicional i 
altre final, ha estat aprovada per l’Ajuntament en Ple en la sessió celebrada el dia 11 
d’octubre de 2007 i publicada íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona núm. 287, de data 13 de desembre de 2007. 
 


