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TAXA D’APROFITAMENT ESPECIAL O PRIVATIU DE SÓL EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC
MUNICIPAL.

Article 1. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 57, 20.1 i 20.3 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per l’ocupació en vies públiques i terrenys d’ús públic amb
parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions, taules i cadires,
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides, murs
de contenció, edificacions o cerques, indústries del carrer i ambulants, rodatge
cinematogràfic, fires, mercats i altres events que es regirà per la present Ordenança
fiscal.

Article 2. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial de
terrenys d’ús públic local en virtut de llicència/autorització o de concessió demanial.

2. Aquesta taxa es exigible als subjectes passius beneficiats de mode particular per
l’ocupació/utilització del domini públic i es produeix per:

a) La instal·lació de parades, barraques, taules i cadires, casetes de venda, espectacles,
aparcaments provisionals, fires, mercats, atraccions o altres events similars situats en
terrenys d’ús públic i indústries del càrrec i ambulants i rodatge cinematogràfic.

b) El dipòsit de mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols,
bastides i altres instal·lacions anàlogues.

c) A les concessions demanials sobre terrenys d’ús públic en els termes que resultin de
les resolucions que atorguin les ditades concessions.

3. No estan subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança els aprofitaments i/o els
usos regulats a les ordenances fiscals números 16 i 17; tampoc hi són subjectes a les
taxes per aprofitament, aquells altres usos/ocupacions demanials que no siguin objecte
de regulació expressa.

Article 3. Subjectes passius

Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es
refereix l’article 33 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les
llicències/autoritzacions o concessions demanials, o els qui es beneficiïn de
l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització/llicència corresponent.

Article 4. Responsables

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals
a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. Responen solidàriament de les
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obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una infracció tributària o
que collaborin a cometre-la.

2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix
l’article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves
respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats.

3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries
pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles
solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.

4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran
subsidiàriament dels deutes següents:

a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions
tributàries pendents en la data de cessament.

5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment
previst a la Llei General Tributària.

6. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que hagin sol·licitat la llicència per
a gaudir dels aprofitaments especials en exercici d’explotacions i activitats econòmiques,
podran exigir-se a les persones que succeeixin al deutor en l’exercici de l’activitat
econòmica.

7. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, prèvia
conformitat del titular actual, podrà sol·licitar de l’Ajuntament certificació dels deutes per
taxes dimanants de l’exercici de l’explotació esmentada. Cas que la certificació
s’expedeixi amb contingut negatiu, el Sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels
deutes existents en la data d’adquisició de l’explotació econòmica.

8. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5. Beneficis fiscals

1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament
de la taxa quan sol·licitin llicència/autorització/comunicació per a l’ocupació del sòl local
amb els materials descrits a l’article 2 necessaris per als serveis públics de
comunicacions que explotin directament i per a altres usos que immediatament interessin
a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.

2. No s’aplicaran bonificacions ni exempcions tributàries, sense perjudici de les  
reduccions de la quota íntegra previstes a l’article següent.

Article 6: Quota tributària íntegra i líquida.

La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als
següents apartats:
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1. Les concessions demanials sobre béns i terrenys d’ús públic de titularitat municipal
restaran subjectes a la taxa que resulti de l’expedient administratiu de d’atorgament de la
concessió; tot això però, en els termes de l’apartat 4 d’aquest article.

2. Les llicències/autoritzacions tindran un component fixe i un component variable de
de la quota íntegra.

El component fixe de 12,00€ s’aplicarà en totes les llicències/autoritzacions en concepte
de despeses de gestió i en el cas dels permisos de l’epígraf 07 es sumarà als 12,00 €
indicats, el cost de l’enganxina (2,00), fent un total de 14,00€.

El component variable de la quota íntegra es calcula de conformitat amb el quadre
següent aplicant en el seu cas els recàrrecs i/o reduccions especificats en aquest mateix
article:

EPÍGRAF PERÍODE EUROS
01. Llicències/autoritzacions per a l’ocupació d’espais o
terrenys destinats a la instal·lació de circs. Per cada m2
o fracció: Per dia 1,45

02. Llicències/autoritzacions per a l’ocupació de la via
pública o terrenys d’ús públic destinats a la instal·lació
de neveres, restaurants, bars, xocolateries, patates i
similars. Per cada m2 o fracció:

Per dia 1,45

03. Llicències/autoritzacions per a l’ocupació de via
pública o terrenys d’ús públic destinats a la instal·lació
de  parades de venda ambulant, venda de pirotècnia i
similars. Per cada m2 o fracció:

Per dia 1,45

04. Llicències/autoritzacions per a l’ocupació de via
pública o terrenys d’ús públic amb camions o vehicles
per venda d’entrepans, begudes, hamburgueses,
xocolates, xurreria i assimilats. Per cada m2 o fracció:

Per dia 1,45

05. Llicències/autoritzacions per a l’ocupació de la via
pública o terrenys d’ús públic amb taules i cadires en
temporada alta (juny, juliol, agost i setembre). Per cada
m2 o fracció:

Per dia 0,50

06. Llicències/autoritzacions per a l’ocupació de la via
pública o terrenys d’ús públic amb taules i cadires en
temporada baixa (octubre, novembre, desembre, gener,
febrer, març, abril i maig). Per cada m2 o fracció:

Per dia 0,30

07. Llicències/autoritzacions per l’ocupació de la via
pública amb mercaderies o materials de la construcció
(abans tarifa primera de l’OF 19).
Ocupació o reserva especial de la via pública o terrenys
d’ús públic que facin els industrials amb materials o
productes de la indústria o comerç a què dediquen la
seva activitat, inclosos els vagons o vagonetes

Per dia 0,55
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metàl·liques anomenats “containers”, així com l’ocupació
amb runes, materials de construcció, sacs o contenidors
per a la seva recollida o dipòsit i altres aprofitaments
anàlegs. Per cada m2 o fracció:

08. Llicències/autoritzacions per tanques, puntals,
estintols, bastides (abans tarifa segona de l’OF 19).
Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb
tanques, caixes de tancaments, puntals, estintols,
bastides i altres instal·lacions anàlogues. Per cada m2 o
fracció:

Per dia 0,55

09. Llicències/autoritzacions per grues utilitzades en la
construcció (abans tarifa tercera de l’OF 19).
- Per grues fixes/dia
- Per grues mòbils/actuació

Per dia
Per ac.

5,26
105,28

10. Llicències/autoritzacions per a càrrega, descàrrega,
neteges i altres (abans tarifa quarta de l’OF 19).

1. Ocupació o reserva especial de la via pública o
terrenys d’ús públic amb vehicles per realitzar
operacions de càrrega i descàrrega de productes o
materials en general:

 Reserva de places d’estacionament.  Per cada m2 o
fracció:

 Ocupació de calçada sense interrupció de la
circulació. Per vehicle :

 Ocupació de calçada amb interrupció de la circulació.
Per vehicle:

Per hora

0,55€

18,00€

34,00€

2. Ocupació o reserva especial de la via pública o
terrenys d’ús públic amb vehicles per realitzar
operacions de càrrega i descàrrega en matèria de
mudances o per realitzar operacions de neteja
d’instal·lacions i/o immobles privats (blocs mínims de 6
hores):

 Reserva de places d’estacionament. Per cada plaça Per 6
hores 24,00€

 Ocupació de la calçada sense interrupció de la
circulació

 Ocupació de la calçada amb interrupció de la
circulació

Per hora
18,00€

34,00€

11. Llicències/autoritzacions per l’ocupació o reserva
especial de la via pública o terrenys d’ús públic amb
vehicles, casetes, barraques o altres elements amb
motiu de la realització de fires-mercat, fires, mercats,

Per m2/dia 1,45
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mostres, exposicions o altres tipus d’events similars de
notori interès local, els quals siguin promoguts per part
d’empreses o particulars.  Per cada m2 o fracció (preu
base) :
Per ocupacions fins a .............  4.999 m2 (1,45 x 1,00 = 1,45) Per m2/dia 1,45
Per ocupacions entre   5.000 i   9.999 m2 (1,45 x 0,90 = 1,30) Per m2/dia 1,30
Per ocupacions entre 10.000 i 14.999 m2 (1,45 x 0,80 = 1,16) Per m2/dia 1,16
Per ocupacions entre 15.000 i 19.999 m2 (1,45 x 0,70 = 1,01) Per m2/dia 1,01
Per ocupacions a partir de ..... 20.000 m2 (1,45 x 0,60 = 0,87) Per m2/dia 0,87

Les tarifes d’aquest epígraf s’apliquen exclusivament als
dies de realització i/o celebració efectiva de l’event i
donen dret (sense tributació) a les ocupacions
necessàries per a les operacions de descàrrega/càrrega
l muntatge/desmuntatge dels elements en el dies
anterior i posterior a l’esdeveniment concret.

99. Llicències/autoritzacions per a l’ocupació de via
pública o terrenys amb instal·lacions o activitats no
classificades en els punts anteriors. Per cada m2 o
fracció:

Per dia 1,45

3. En el supòsit de legalització si es comprovés que la utilització demanial s’ha iniciat i/o
ampliat sense la corresponent llicència/autorització d’ocupació, o bé s’esdevingués com a
conseqüència de l’acció inspectora de l’administració municipal o denúncia, la quota
íntegra a liquidar s’incrementarà automàticament un 75% i/o d’un 50 per cent en el cas
que un cop finalitzat el termini d’autorització/llicència es mantingui la utilització privativa o
aprofitament especial sense haver demanat expressament la corresponent pròrroga o nou
permís.

4. Quan per a l’atorgament del títol jurídic de la utilització privativa s’utilitzi un procediment
de licitació pública, l’import de la quota íntegra/líquida vindrà determinat pel valor
econòmic de la proposició i/o de la resolució sobre la que recaigui la concessió demanial,
autorització o adjudicació.

Pel que fa a la resta de les concessions demanials adjudicades, en defecte de tarifes
predeterminades, l’import  de la quota íntegra/líquida serà el que resulti del procediment
instruït i/o de la resolució d’atorgament de la concessió.

5. La quota íntegra resultant si és el cas, restarà subjecta a les següents reduccions:

a) Una reducció del 100% si l’aprofitament es deriva d’una activitat d’especial interès
local.
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b) Una reducció del 50% si l’aprofitament es deriva d’una activitat de singular interès
local.

Són activitats d’especial interès local o de notori singular local aquelles que
motivadament siguin declarades en qualsevol d’aquestes categories per part de la Junta
de Govern Local (JGL), com a conseqüència del seu contingut cultural, educatiu,
pedagògic, social, tradicional, esportiu, turístic, comercial, festiu, mediambiental o d’altres
que justifiquin el seu interès local. De la resolució que s’adopti per la JGL es donarà
compte a la propera sessió del Ple.

Les reduccions contemplades en aquest apartat 5, no són d’aplicació a les activitats de
notori interès local previstes a l’epígraf 11 del quadre de tarifes de l’apartat 2 d’aquest
article.

6. En cas d’inexistència de reduccions aplicables a la quota íntegra, aquesta serà igual a
la quota líquida de la taxa a satisfer.

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 l’atorgament de la
llicència/autorització, si la mateixa fou sol·licitada.

2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa
quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a procedir al gaudiment de l’aprofitament
especial esmentat.

3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar el permís,
l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest ús o aprofitament.

Article 8. Període impositiu

1. El període impositiu és el temps durant el qual s’ha efectuat el gaudiment privatiu o
l’aprofitament especial.

2. Quan la instal·lació o l’ocupació de les vies púbiques o terrenys mitjançant els elements
referits a l’article 2 hagi de durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà amb
aquell determinat en la llicència/autorització municipal.

En el cas que la duració temporal de la instal·lació/ocupació s’estengui a varis exercicis,
l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’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 aprofitament especial, en què s’aplicarà el prorrateig corresponent.

3. En el cas que les llicències/autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar
la devolució de l’import ingressat.

Article 9. Règim de declaració i ingrés
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1. La taxa per llicències/autoritzacions s’exigirà amb caràcter general en règim
d’autoliquidació, llevat dels supòsit de liquidacions derivades de l’atorgament de
concessions demanials.

2. Quan es presenta la sol·licitud d’autorització/llicència per a gaudir dels aprofitaments
especials o privatius es presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de
la taxa.

Les persones o entitats interessades hauran de sol·licitar prèviament la
llicència/autorització corresponent, i formular una declaració on hi consti la superfície de
l’aprofitament. S’hi acompanyarà un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i
de la seva situació en el municipi.

Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la
declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària
per a determinar el deute.

Els serveis municipals comprovaran les declaracions que han formulat els interessats, i
les autoritzacions es concediran si no es troben diferències amb les peticions de
llicències; si n’hi havia, aquestes es notificaran als interessats i es giraran, si és el cas, les
liquidacions complementàries que s’escaiguin.

3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell
moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi
abonaré.

Article 10. Infraccions i sancions

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General
Tributària i l’Ordenança General.

Article 11è. Gestió per delegació

1. Si la gestió del tribut ha estat delegada 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 collaboració 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 i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió
Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a 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 delegaren
les seves facultats en la Diputació.

Disposició Addicional.
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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

La present Ordenança fiscal i/o les seves modificacions, regirà/n des del dia següent al de
la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i es mantindrà vigent fins derogació
expressa.

EXPEDIENT  E: 2019_2098 REDACCIÓ ACTUALITZADA A LA REVISIÓ PRIMERA/2020.
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