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ORDENANÇA N. 12 REGULADORA DE L'IMPOST PER OCUPACIÓ DE TERRENYS 

D'ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, 

ENDERROCS, CONTENIDORS, TANQUES, PUNTALS, BASTIDES O ALTRES 

INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES 

 

Article 1r. Fonaments i naturalesa 

A l’empara del previst als articles 57, 20.3.g) i 20.3.q) del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest 
text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús 
públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, 
estintols, bastides, murs de contenció, edificacions o cerques, en vies públiques 
locals que es regirà per la present Ordenança fiscal.  

 

Article 2. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament 
especial de terrenys d'us públic local amb: 

a) Mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, 
bastides i altres instal·lacions anàlogues. 

b) Murs de contenció o sosteniment de terres, edificacions o cerques, siguin 
definitives o provisionals, en vies publiques locals. 

 

Article 3. Subjectes passius 

Son subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què 
es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària a favor de les quals s'atorguin 
les llicències, o els qui es beneficiïn de l'aprofitament, si és que es va procedir sense 
l'autorització 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.
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2. 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 llicencia per a l'ocupació de l'ús públic local 
amb els materials descrits a l'article 1 necessari 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 reduccions per a la determinació del deute. 

 

Article 6. Base imposable 

Constitueix la base imposable la superfície ocupada mesurada en metres quadrats 
o metres lineals corresponents a terrenys d'ús públic, el nombre de puntals 
instal·lats, tenint en compte el temps de durada de l'aprofitament especial. 

 
Article 7. Quota tributària 

La quota tributària consistirà en una quantitat fixada assenyalada d'acord amb les 
tarifes contingudes a l'apartat següent, atenent-nos a l'activitat objecte de 
l'aprofitament (valoració de la utilitat que representa), durada de l'ocupació, 
l'espai ocupat (superfície en metres quadrats). 

Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no és sencer, s’arrodonirà per 
excés per obtenir la superfície ocupada. 

Les tarifes queden establertes de la següent manera: 

  
EPÍGRAF Euros 

a. Ocupació de la via pública amb mercaderies 

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 metàl·liques o contenidors: 

Al dia per m2 ............................................................................... 0,50 euros.  

http://www.duesaigües.cat/
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b. Ocupació amb materials de construcció 

Ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic amb runes, materials de 
construcció, vagons per a la seva recollida o dipòsit i altres aprofitaments anàlegs: 

Al dia per m2 ............................................................................... 0,50 euros. 

c. Tanques, puntals, estintols, bastides, etc. 

Ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic amb tanques, caixes de 
tancaments, siguin o no per a obres i altres instal·lacions anàlogues:  

Al dia per m2 ............................................................................... 0,50 euros. 

Ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic amb puntals, estintols, bastides i 
altres elements anàlegs:  

Al dia per metre lineal o  m2  ...................................................... 0,50 euros. 

d. Murs de contenció, cerques 

Ocupació de la via pública, amb murs de contenció o sosteniment de terres, amb 
caràcter permanent: al dia per m2 o fracció 0,50 euros. 

Ocupació de la via pública amb edificacions o cerques definitives:  

Al dia per m2 ............................................................................... 0,50 euros. 

Ocupació de la via pública amb edificacions o cerques provisionals.  

Al dia per m2 ............................................................................... 0,50 euros. 

e. Grues 

Per cada grua utilitzada en la construcció.  

Al dia per ................................................................................. 5 euros. 

Qualsevol ocupació de via pública haurà d'estar degudament senyalitzada. 

Les quantitats que en resultin d’aplicar les tarifes anteriors tindran un recàrrec del 
100 % quan hagin finalitzat les obres i els aprofitaments continuïn.  

http://www.duesaigües.cat/
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Les ocupacions de la via pública que s'hagin realitzat sense haver presentat la 
documentació de la legalització al registre de l'ajuntament, així com d'aquelles que 
s'iniciïn sense haver obtingut prèviament la corresponent autorització, veuran 
incrementada la taxa en un 100 % dels imports assenyalats anteriorment, en 
funció dels perjudicis a tercers i de les molèsties provocades a la via pública. 

 

Article 8. Gestió 

La utilització de l'aprofitament a què es refereix aquesta ordenança s'haurà de 
sol·licitar per escrit a l'Ajuntament amb caràcter previ a aquella. En l'esmentada 
sol·licitud s'hi especificarà, com a mínim: el subjecte passiu, la situació exacta del 
lloc on es produirà l'ocupació, la superfície a ocupar, el tipus de materials o 
instal·lacions i les raons de l'ocupació. L'ajuntament, efectuats aquests tràmits 
oportuns, autoritzarà o no l'ocupació. 

 
Article 9. Meritació i naixement de l'obligació 

1- La taxa es meritarà quan s'iniciï la utilització privativa o l'aprofitament especial 
amb qualsevol dels conceptes que constitueixen l'objecte d'aquesta Ordenança, 
es trobi o no autoritzada, tot això sense perjudici de la possibilitat d'exigir el dipòsit 
previ del seu import total o parcial, d'acord amb l'article 26.1 i 2 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de marc, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals. 

2- Procedirà la devolució de les taxes que s'haguessin exigit, quan no es realitzi el 
seu fet imposable per causes no imputables al subjecte passiu, ates l'article 12 de 
la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de taxes i preus públics. 

 
Article 10. Període impositiu 

El període impositiu és el temps durant el qual s'ha efectuat el gaudiment de 
l'aprofitament especial. 

http://www.duesaigües.cat/
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Article 11. Règim de declaració i d'ingrés 

1. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats 
en aquesta ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència 
corresponent, i formular una declaració on consti la superfície de 
l'aprofitament i el temps de duració. S'hi acompanyarà un plànol detallat de la 
superfície que es pretén ocupar i de la seva situació en el municipi. 

2. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació quan els procediments s'iniciïn a 
instància del subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud 
que comenci l'actuació o l'expedient es complimentarà també degudament 
l'imprès d'autoliquidació. L'interessat haurà d'adjuntar a la sol·licitud 
l'acreditació d'haver efectuat el pagament de la taxa. 

3. En els supòsits diferents de l'anterior, la taxa serà liquidada per l'Administració, 
que la notificarà al subjecte passiu, per al seu pagament. 

4. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes de l'article 7, es liquidaran per 
cada aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pels períodes 
naturals de temps assenyalats en els epígrafs respectius. 

5. En el cas que les autoritzacions sol·licitades es deneguin, els interessats podran 
sol·licitar la devolució de l'import ingressat. 

 
Article 12. 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. 

 
Disposició final 

La modificació d’aquesta Ordenança ha estat acordada en el Ple de l’Ajuntament en 

sessió celebrada el 22 d’octubre de 2021 i publicada al BOPT la seva aprovació inicial 

el 12/11/2022 i definitiva el 31/12/2022. Començarà a regir el dia 1 de gener de 2022, i 

continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de 

modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.  
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