
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11

Sobre Ocupació i Utilització Privativa o

Aprofitament Especial del Domini Públic.

Article 1r.

S’estableixen les taxes que es determinen als articles següents, que es regularan per la Llei 25/1998, la Llei 

8/1989, de 15 d’abril, i en allò que no preveuen els textos anteriors, per les previsions d’aquesta ordenança.

Article 2n.

Estan  obligats  al  pagament  de  forma  solidària  els  que  hagin  sol·licitat  la  llicència  o  concessió  per  al 

aprofitament  especial  i  els  qui  gaudeixin,  utilitzin  o  aprofitin  especialment  el  domini  públic  en benefici 

particular, encara que no hagin demanat la corresponent llicència, concessió o autorització.

Article 3r.

No estan obligades al pagament de taxes les administracions públiques per als aprofitaments inherents als 

serveis públics de comunicacions que exploten directament i per a tots els que directament interessen la 

seguretat ciutadana.

Article 4t.

El pagament de taxes per serveis o aprofitaments efectuats sense autorització prèvia o que ultrapassin els 

límits de l’autorització prèvia o que ultrapassin els límits de l’autorització no comporten la legalització de les 

utilitzacions i  és compatible  amb la  suspensió  de la  prestació del  servei  o  de l’aprofitament i  amb les 

sancions o altres mesures que corresponguin.

Article 5è.

Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial provoquin la destrucció o deteriorament del domini 

públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa, s’obliga al reintegrament del cost total de les 

despeses corresponents de reconstrucció o reparació.

L’administració podrà exigir amb caràcter previ el dipòsit de l’import estimable dels danys i d’una fiança que 

serà reintegrada cas que el beneficiari restauri el domini públic al seu estat anterior, i que es perdrà en favor 

de l’Ajuntament cas que al final de la utilització especial o prestació del servi no s’hagi restaurant el domini 

públic, sense perjudici del pagament de la taxa corresponent i de l’import de les reparacions que siguin 

precises.

Si els danys fossin irreparables, hom indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al valor dels bens 

destruïts o a l’import del deteriorament dels malmesos.

Article 6è.

L’obligació de pagar la taxa neix en el moment que es concedeix la utilització privativa o l’aprofitament 

especial.  L’obligació neix en el moment d’efectuar l’aprofitament cas que es dugui a terme sense estar 

autoritzat.

Article 7è.

L’Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ, total o parcial, de la taxa, en el moment de registrar-se la 

sol·licitud d’autorització.
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D’acord  amb la  naturalesa  de  les  taxes,  l’Ajuntament  podrà  establir  períodes  de  venciment  mitjançant 

reglaments del servei o acords de caràcter general.

Article 8è. Concessió o autorització d’aprofitaments especials.

a) Quan es tracti de l’ús privatiu de béns de domini públic (ocupació directa o immediata d’una porció 

de domini públic que limiti o exclogui utilització d’altres interessats) de caràcter continuat o d’un ús 

que comporti la transformació o la modificació del domini públic, haurà d’atorgar-se una concessió, 

subjecte  a  la  taxa  a  partir  del  preu de  tarifa,  mitjançant  un  concurs  efectuat  d’acord  amb la 

legislació aplicable. L’atorgament de la concessió, subjecte a la taxa a partir del preu de tarifa, 

mitjançant un concurs efectuat d’acord amb la legislació aplicable. L’atorgament de la concessió 

correspondrà al Ple, i hi serà preceptiu el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la 

Corporació  quan  la  concessió  sigui  per un termini  superior  a  5  anys  i  els  béns  afectats  siguin 

superiors al 10% dels recursos ordinaris del pressupost municipal.

b) Quan es tracti de l’ús privatiu de béns de domini públic de caràcter esporàdic o amb una durada 

inferior a un any, en el cas que hi hagi més d’un sol·licitant, l’atorgament correspondrà a l’Alcalde. 

L’import partirà del preu de tarifa i el procediment, sense perjudici de la seva agilitat, garantirà els 

principis d’objectivitat, publicitat i concurrència (concurs, subhasta...).

c) En els altres casos, correspon a l’Alcalde l’atorgament de llicències d’ús o aprofitament especial de 

béns de domini públic pel preu de tarifa.

Article 9è.

L’administració podrà exigir dels usuaris les declaracions i aportacions de dades que consideri necessàries, i 

podrà efectuar quines comprovacions i inspeccions siguin oportunes.

Cas que els usuaris no aportin les dades necessàries per dur a terme les liquidacions, aquestes podran 

efectuar-se per estimació, amb l’aplicació dels índex adients.

Això sense perjudici de la facultat de l’Ajuntament de suspendre la prestació del servei o l’aprofitament 

especial quan els obligats incompleixen el seu deure d’aportar dades, permetre les comprovacions o no 

abonin les quotes vençudes.

L’incompliment  reiterat  d’aquest  deure  podrà  comportar  la  baixa  definitiva  del  servei  i  l’extinció  de 

l’autorització per l’aprofitament especial o l’ús privatiu.

Article 10è.

Les taxes de caràcter periòdic no estaran subjectes al requisit de la notificació individualitzada, sempre que 

el subjecte passiu coincideixi amb l’obligat al pagament.

En tots els casos, les taxes que no hagin estat satisfetes dintre dels terminis establerts s’incrementaran en 

els percentatges assenyalats a la Llei General Tributària, així com amb els interessos corresponents, i podran 

ser exigides per la via de constrenyiment.

Article 11è. Establiment i fixació de les taxes per aprofitaments especials.

L’establiment i fixació de les taxes correspondrà al Ple de l’Ajuntament. 

Si no s’indica el contrari, la quantia nominal de la taxa no inclou l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA),

que s’haurà de repercutir quan sigui exigible d’acord amb les seves normes reguladores.
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Les taxes establertes pels diferents conceptes i/o activitats i les tarifes corresponents son aprovades junt 

amb aquesta Ordenança i figuren a l’Annex de la mateixa.

Article 12è.

El meritament de la taxa es produeix quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’expedient. La llicència estarà 

sempre condicionada al pagament de la taxa, i en cap cas es podrà iniciar l’actuació a que es refereix 

aquesta sense el seu previ pagament.

En les taxes de venciment periòdic, el meritament tindrà lloc el dia 1 de gener de l’any al qual es refereixi.

Article 13è.

En els altres casos d’aprofitaments especials la taxa haurà de ser igual o superior a la seva valoració.

Si  en el  corresponent estudi  econòmic no es justifica  una altra  cosa,  es partirà  de l’aplicació del  tipus 

d’interès legal en el valor de mercat del terreny de domini públic que s’ocupi. Aquest valor podrà ser el valor 

cadastral, el que s’ha pagat per expropiacions en la mateixa zona, el que es derivi de peritatges de tècnics 

municipals, etc., a elecció de l’administració municipal.

Article 14è.

L’import de les taxes per la prestació dels serveis o la realització d’activitats ha de satisfer, com a mínim, el 

cost del servei prestat o l’activitat practicada.

Article 15è.

Les tarifes es poden graduar en atenció a raons socials, d’utilitat pública, capacitat econòmica, a més de les 

que es deriven de la pròpia conveniència del servei i aprofitament (quantia o intensitat de la utilització o 

aprofitament, època o moment en que es produeix...), podent-se arribar de manera excepcional i en casos 

justificats a la gratuïtat de l’aprofitament o servei.

Article 16è. 

En tot expedient d’ordenació de taxes per aprofitament especial i prestacions de servei de caràcter públic ha 

de figurar l’estudi econòmic corresponent, que es pot limitar, en el cas d’aprofitament de sòl de domini 

públic, a una bonificació del terme municipal amb els valors corresponents.

Article 17è.

No es poden exigir taxes per cap dels serveis o activitats següents:

a) Abastament d’aigua en fonts públiques.

b) Enllumenat de vies públiques.

c) Vigilància pública en general.

d) Protecció civil.

e) Neteja de la via pública.

f) Ensenyament en els nivells d’educació infantil i primària i secundària obligatòria.

Article 18è.

Estan exempts del pagament i no subjectes al mateix l’Estat, Les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals 

per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local.
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ANNEX DE TARIFES DE TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC

En tots els casos es preceptiva l’autorització prèvia de l’activitat o instal·lació.

La sol·licitud haurà de fer-se almenys amb 15 dies d’antelació a la data prevista de l’ús de que es tracti, i no 

podrà exercir-se l’aprofitament o utilització privativa fins a l’autorització expressa i el pagament de la taxa.

A. Ocupació de via pública amb taules i cadires (restauració i bar) (per cada espai d’ocupació 

fins a 50 m2, i per cada fracció):

- 12 mesos:            1.100,00 €

- Fins a 6 mesos:               550,00 €

- Per dia:                 50,00 €

B. Ocupació via pública amb contenidors de runa, materials de construcció, tanques, bastides i 

instal·lacions anàlogues (bastides fins a 10 metres lineals i ocupacions de fins a 10 m2, i per 

cada fracció):

- Per mes:                113,30 €

- Per dia:                  11,33 €

- Tancament de pas de via pública:

Als carrers del Barri, Passeig, Del Pont, Paula Armet,

Església, Plaça Carles Camps i Plaça de Baix.                  40,17 € / dia

Resta de carrers                  30,90 € / dia

No es permetrà el tall de carrers als períodes compresos entre el 24 desembre i el 7 de 

gener; del dijous Sant al dilluns de Pasqua i del 15 de juliol al 31 d’agost, llevat d’urgència 

degudament justificada.

C. Ocupació de via pública amb parades de venda, guixetes, carpes, barraques o casetes:

- Per dia:                    5,00 € / m2 / dia

D. Per obertura i reposició de rases:

- Fiança per garantir reposició/reparació paviment i serveis:    500,00  €  o  2%  del 

pressupost de l'obra.

- Per llicència d’obertura rases:                     50,00 €

En cas de la fiança per garantir la reposició o reparació del paviment i dels serveis, s'aplicarà 

l'import que resulti superior. La fiança serà retornada una vegada els serveis municipals, a 

requeriment de l'interessat, comprovin la reposició de l’espai públic a l’estat anterior. Cas de 

no reposar-se la via pública a l’estat anterior, es perdrà la fiança que serà ingressada a la 

Tresoreria Municipal, i s’hauran de reintegrar les despeses necessàries per restablir la via 

pública al seu estat originari.

Aprovada definitivament la modificació d'aquesta ordenança fiscal en data 18/12/2014
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