
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC 
AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, ENDERROCS, TANQUES, PUNTALS, 
CAVALLETS, BASTIDES I ALTRES INSTAL.LACIONS ANÀLOGUES 
 
Article 1. Concepte 
De conformitat amb el que es preveu en l’article 57 en relació amb l’article 20 ambdós del RDL 2/2004, Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments 
especials constituïts per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, enderrocs, tanques, 
puntals, cavallets, bastides i altres instal·lacions anàlogues, i que es regeix per aquesta ordenança. 
 
 
Article 2. Subjectes passius 
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 les que se'n beneficien de l'aprofitament, si és que es varen procedir sense l'autorització corresponent. 
 
Article 3. Quantia 
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança, i que no podrà ésser inferior a 5’30 €, és la que es fixa en les 
tarifes següents: 
 

Tarifa primera. Ocupació de la via pública amb mercaderies.  
  
1. Ocupació o reserva especial de la via pública que fessin les indústries o comerciants de 
mode transitori; per dia o fracció i m2: 0,26 euros. 0,28 

  
2. En el cas de liquidacions fetes d’ofici per falta de sol·licitud, la tarifa serà (amb un 
mínim de 105 €) 

0,55 

  
Tarifa segona. Ocupació amb materials relacionats amb la construcció o altres.  
  
1. Ocupació de la via pública amb enderrocs, materials i altres elements relacionats amb la 
construcció, així com també la reserva d’estacionament a la via com a conseqüència de 
l’ocupació; per dia o fracció i m2 

0,28 

  
(no es computaran les bastides que permetin el pas de vianants mentre no sobrepassin 1 
metre d’amplària).  
  
2. En el cas de liquidacions fetes d’ofici per falta de sol·licitud, la tarifa serà, amb un 
mínim de 105 €, de 

0,55 

  
 
 
Tarifa tercera. Tancament de carrers.  
  
1. Tancament de carrer o via pública.  
a) Carrer de categoria A: euros/hora. 11,57 
b) Carrer de categoria B: euros/hora. 5,78 
  
Els carrers corresponents a la categoria A són les següents:  
C. Alaró (de C/ Pujol fins a C/ Creu)    C. Jesús  
C. Bonaire                                           C. Joan Josep Amengual i Reus  
Camí de Pedaç                                     C. Llorenç Moya  
Camí de s’Aigua                                  C. Pere Estruch  
C. Can Julià                                         Plaça Església  
C. Catedràtic Llabrés                           C. Pontarró  
C. Concepció                                       C. Pou Bo  
C. Creu                                               C. Rectoria  



 

C. Escola Graduada                             C. Reg  
C. Gaspar Vallès                                 C. Sa Mostra  
C. Guillem Martí                                 C. Sant Antoni  
C. Jaume II                                          C. Sant Jaume  
C. Jaume III                                         C. Selva  
C. Sor Fca. Nicolau Bover / Tots els camins rurals  
  
2 . Per tancaments de carrers recurrents motivats per negocis o usos particulars, previ 
informe favorable de la policia Local, el subjecte passiu podrà acollir-se a una liquidació 
anual objectiva, que pujarà a:  
  
a) Carrer de categoria A, euros/any: 108,43 
b) Carrer de categoria B,euros/any: 81,32 
  
Aquesta quota serà arrodonida per excés i per trimestres el primer any que es sol·liciti.  
  
3. A les entitats on concorrin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així 
ho aconsellin i quedi acreditat a l’expedient, s’aplicarà una tarifa de: 

1,00 
 

 
Article 4. Normes de gestió 
1. D’acord amb el que es preveu en l’article 24 del RDL 2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
quan, per causa dels aprofitaments regulats en aquesta ordenança, es produeixen desperfectes en el paviment o les 
instal·lacions de la via pública, els titulars de les llicències o els obligats al pagament han 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 les mínimes 
corresponen als períodes naturals de temps assenyalats en els epígrafs respectius. 
3. Les persones interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en aquesta ordenança, n’han 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, es considerarà 
prorrogada mentre no es presenti la declaració de baixa. 
5. La presentació de la baixa té 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 s’al·legui en contra, la no presentació de la baixa determina 
l’obligació de continuar pagant la taxa. 
6. Aquesta taxa s’aplicarà d’ofici en cas de què no es sol·liciti la llicència corresponent a més d’aplicar la corresponent 
sanció. 
7. S’estableix el sistema d’autoliquidació. 
8. No es concedirà cap autorització si resten pendents altres liquidacions de la taxa.  
9. En el cas d’incomplir-se l’obligació de sol·licitud, d’ofici es realitzarà la corresponent liquidació. 
 
Article 5. Obligació al pagament 
1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix: 
a) Quan es tracta de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el moment de sol·licitar la llicència 
corresponent. 
b) Quan es tracta de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, el primer dia de cada semestre 
natural. 
2. El pagament de la taxa es realitza: 
a) Quan es tracta d'autoritzacions de nous aprofitaments amb una durada limitada, per ingrés directe en la dipositaria 
municipal o allà on estableixi l'Ajuntament, però sempre abans de retirar la llicència o la denominació que correspongui. 
b) Quan es tracta d'autoritzacions que ja estan concedides i que no  tenen una durada limitada, una vegada s'hagin inclòs en 
els padrons  o matrícules corresponents d'aquesta taxa, per semestres  naturals en les oficines de la recaptació municipal, de 
del dia 16  del primer mes del semestre fins el dia 15 del segon. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 



 

La present Ordenança Fiscal s'aplicarà a partir del dia següent al de la seva publicació i estarà en vigor fins a la seva 
modificació o derogació expresses. 


