ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13

Taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
Article 1.- Concepte
De conformitat amb Reial Decret Legislatiu 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 del subsòl, el sòl i la volada de la via pública, que especifica
en les tarifes, que regirà per aquesta ordenança.
Article 2.- Subjectes passius, responsables i successors
1. Son Subjectes passius al pagament les persones que siguin:

2.

a.

Els titulars de les llicències, concessions o autoritzacions municipals.

b.

Els qui sense llicència, autorització o concessió, realitzin actes subjectes a aquesta
ordenança.

c.

En els casos d’aprofitament de la via pública per períodes superiors a un any, la gestió
s’efectuarà mitjançant padró.

Responsables i successors.
a. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
b. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
c.

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 3.- Tarifes
La quantitat de la quota regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa d'acord amb les següents
tarifes:
1.- Activitats comercials, industrials i elements annexos
1.1- Vetlladors i cadires , per m2 o fracció al dia

0,13 €

1.2- Marquesines i similars:
Annexes a un local comercial, per m2 o fracció mensualment

2,96 €

2.- Obertura de rases en general
a) Voreres pavimentades

1,42 € / ml

b) Voreres no pavimentades

0,63 € / ml

c) Calçada de carrers pavimentats
d) Calçada de carrers sense pavimentar

2,89 € / ml
1,00 € /ml

3.- Excavacions per a la construcció de cambres subterrànies destinades a la instal·lació de
serveis en la via pública
2,10 € / m3
a) Voreres pavimentades
b) Voreres no pavimentades

1,22 € / m3

c) Calçades pavimentades

4,27 € / m3

d) Calçades no pavimentades

1,79 € / m3

4.- L'import de les quotes a percebre per les obertures de rases indicades en els apartats
2 i 3 serà, com a mínim, de 7,17 €
5.- Ocupació o ús intensiu de la via pública
5.1.- Per ocupació parcial (ocupació que afecta la circulació de vehicles o vianants, tarifa mínima per
1 dia)
Contenidors, sacs, bastides i tanques, vehicles, materials d’obra, grues,
2,06 €
casetes d’obres i assimilables, per m2 i dia
5.2.- Per ocupació total (tall de carrer al trànsit que afecta a la circulació de vehicles o vianants)
5.2.1 Ocupació per cada unitat hora

21,12 €

5.2.2 Ocupació per 4 hores

63,36 €

5.2.3 Ocupació superior a 4 hores (la tarifa 5.2.2 incrementada per la tarifa
del punt 5.2.1 pel nombre d’unitats d’hora en excés)
5.2.4 Ocupació per 8 hores

105,60 €

5.2.5 Ocupació superior a 8 hores (la tarifa 5.2.4 incrementada per la tarifa
del punt 5.2.1 pel nombre d’unitats d’hora en excés)
La tarifa mínima serà per 1 hora . L’ocupació total també comportarà una vigilància especial d’1
hora o temps superior i s’aplicarà la taxa prevista a l’article 4 de l’Ordenança núm. 8 reguladora de
la Taxa per vigilància especial.
El responsable o subjecte passiu de la ocupació total de la via pública haurà de senyalitzar
degudament els carrers afectats amb tanques o cons i haurà d’informar als usuaris del/s carrer/s
afectat/s mitjançant cartells informatius penjats a la via pública, amb una antelació de 72 hores.
L’ocupació de sòl de les instal·lacions de tanques i/o bastides per a obres, les quals no superin
un metre d’amplada, a comptar des de la línea de la propietat, i que estiguin subjectes a una
llicència d’obres majors, gaudiran d’una bonificació del 80% durant els primers 4 mesos
d’ocupació.

5.3.- Per senyalització de gual ( Inclou placa, pintura i mà d’obra i informe
tècnic)
48,00 €

a) Fins a 3 metres

6,12 €

a) Per cada metre de mes
6.- Instal·lació i exhibició de publicitat que ocupi el domini públic local.
6.1 Banderoles instal·lades en pals, fanals, màstils, satisfaran per dia i
unitat (Característiques tècniques: longitud màxima 1 m d’amplada per
1,10 m de llargada, i es respectarà una alçada mínima de manera que la
part més baixa quedi a 4 m del terra)
6.2 Cartells publicitaris instal·lats en pals, fanals, màstils, satisfaran per dia
i unitat (Característiques tècniques: longitud màxima 1 m d’amplada per
1,50 m de llargada, i es respectarà una alçada mínima de manera que la
part més baixa quedi a 4 m del terra)

2,00 €

1,00 €

Article 4.- Reintegrament despeses construcció
La forma de reintegrar les despeses de reconstrucció s’ajustarà a les bases següents:
a) Tant l’obertura de rases com qualsevol altre aprofitament especial que comporti depreciació
continuada o destrucció o desbaratament temporal de les obres o instal·lacions municipals,
estarà subjecte al reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucció,
reparació, reinstal·lació, adobament i conservació, sens perjudici dels drets, i taxes a que doni
lloc, segons el que s’estableix en aquestes bases.
b) La reposició dels paviments de calçades i voreres destruïdes s'efectuarà sempre a càrrec de
l'interessat.
c) Quan la inspecció facultativa municipal consideri mal compactat el terraplenat d'una rasa,
s'efectuarà una altre vegada amb càrrec a l'interessat.
d) L'import de les despeses a càrrec de l'interessat per la reposició de paviments a que fa referència
la base c) d’aquest article, serà valorat per la inspecció facultativa municipal.
Article 5.- Garantia de les obres
1. Els beneficiaris a què es refereix l'article anterior estaran subjectes per les quantitats
reintegrables o en garantia de les reposicions que realitzin per si mateixos, al dipòsit previ.
2. Per determinar la quantitat a satisfer s'aplicarà aquesta tarifa:
a) Vorera

72,24 € / ml. o fracció

b) Calçada

72,24 € / ml. o fracció

En cas d’afectar serveis municipals es practicarà la valoració d'aquesta afectació.
Per a l’aplicació de les anteriors tarifes, es considerarà l'amplada de 0’80 m com a màxim; per a
majors dimensions es farà una valoració detallada dels serveis afectats.
Si la valoració afecta a un paviment no inclòs en l'anterior relació, es valorarà el cost de la
reconstrucció segons el preu que per a aquest paviment consta en la taula de preus generals,
augmentat en un 25 per cent.

Quan la reposició fos impossible, perquè el dany és irreparable, s'actuarà en la mateixa forma
indicada en l’apartat e) i l’apreuament es recarregarà en un 100 per cent.
Article 6.- Concepte de via pública
Als efectes d’aquesta ordenança, tindran la consideració de via pública els carrers, places,
passeigs o passatges, etc., que estiguin oberts al lliure trànsit.
Article 7.- Normes de gestió
1. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o
realitzat i seran irreduïbles pels períodes de temps assenyalats en els epígrafs respectius.
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulars en aquesta
ordenança, hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent i realitzar el dipòsit previ a
que es refereix l'article següent.
3. Una vegada s’hagi autoritzat l’ocupació, si hom no va determinar exactament la durada de
l’aprofitament, hom l’entendrà prorrogada fins que els interessats presentin la declaració de
baixa.
4. La presentació de baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període natural de temps
següent assenyalat en els epígrafs de les tarifes. La no presentació de la baixa determinarà
l'obligació de continuar pagant el preu públic.
5. En cas de renúncia de la petició, i si no s’ha fet ús dels aprofitaments sol·licitats, es liquidarà el 20
% dels drets, i si han estat abonats, se’n reintegrarà el 80 %.
Article 8.- Obligacions de pagament
1. L'obligació de pagament de la taxa regulat en aquesta ordenança neix:
a) quan es tracti de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el moment de
sol·licitar
la llicència corresponent.
b) quan es tracti de concessions de nous aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats,
el primer dia de cada un dels períodes naturals de temps assenyalats el la tarifa.
2. El pagament de la taxa es realitzarà:
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe en la Tresoreria
Municipal o allà on establís l'Ajuntament, però sempre abans de retirar la llicència
corresponent.
Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, i s’elevarà a definitiu quan es concedeixi la
llicència corresponent.
b) Quan es tracti de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, quan ja
estiguin inclosos en els padró o matrícules d’aquest preu públic, durant el període de
cobrança que acordi l'Ajuntament.
3. Per els aprofitaments el pagament dels quals s’efectuï per padró o matrícula es formarà
anualment un padró on constaran els noms i domicilis fiscals dels subjectes obligats al
pagament, com també de les quotes que corresponen a cadascun. Aquest padró haurà de ser

aprovat per l’òrgan competent de l'Ajuntament i s'exposarà al públic per un termini de quinze
dies, després de ser anunciat al Butlletí Oficial de la Província a l'efecte de reclamacions.

4. Per gaudir de la prestació del servei serà necessari acreditar el previ pagament del preu.
Article 9.- Exempcions
No estaran subjectes al pagament del preu, els aprofitaments que es destinin a la celebració d'actes
públics, qüestions benèfiques o promoció de la cultura en tots els seus aspectes, sempre que
directament o indirectament no produeixin ingressos.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 1ª.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa
a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
1. Els preceptes d'aquesta ordenança 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
L’acord d’aprovació provisional de la modificació d’aquesta ordenança fou adoptat pel Ple de la
Corporació en sessió ordinària del 29 d’octubre de 2015 i entrarà en vigor el dia 1 de gener de
2016 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació
parcial, els articles no modificats continuaran vigents.

