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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15 

TAXA PER OCUPACIÓ DE SUBSÒL, SÒL I VOL DE LA VIA PÚBLICA 

 

Article 1. Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides pels arts 58 i 20.3 de la Llei 39/88 de 28/12 
R.H. Locals i de conformitat al que disposen els arts, 15 a 19 de la mateixa, 
aquest Ajuntament estableix la taxa per ocupació de via pública en totes les 
seves variants no regulades expressament en altres, subsòl i vol, que es regirà 
per la present ordenança fiscal. 
 

Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de les taxes la utilització privativa o aprofitament 
especial del subsòl, sol i vol de la via pública en els termes establerts en l’art. 6, 
on es regulen les tarifes a aplicar. 
 

Article 3. Subjecte passiu 
 
En són subjectes passius les persones físiques o jurídiques així com les entitats 
que es refereix l’art. 33 de la Llei general Tributària, a favor de les quals s’atorguin 
llicències per gaudir de l’aprofitament especial, o qui es beneficií del mateix, 
sense haver sol·licitat llicència. 
 

Article 4. Responsables 
 
1. Seran solidaris de les obligacions tributàries del subjecte passiu tots els 
que siguin causants de la infracció tributària. 
 
2. Els copartíceps o cotitulars d’entitats jurídiques a què es refereix l’art. 33 
de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves 
participacions. 
 
3. Els administradors de persones jurídiques que complimentessin els actes 
de la seva incumbència pel compliment de les obligacions tributàries respondran 
subsidiàriament de les següents deutes: 
a) D’una infracció tributària simple, de l’import de la sanció. 
b) Quan s’hagi comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute 
exigible. 
c) En cas de cessament en l’activitat de la societat, de l’import de les 
obligacions tributàries pendents al temps de cessament. 
4. La responsabilitat s’exigirà en els terminis i procediments previstos en la 
llei general tributària. 
 

Article 5. Beneficis fiscals 
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1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, no estaran 
obligats al pagament de la taxa, quan sol·licitin llicència per gaudir 
d’aprofitaments especials necessaris pels serveis públics de comunicacions que 
explotin directament i per altes aplicacions que siguin d’interès per la seguretat 
ciutadana o la defensa nacional. 
 
2. No és d’aplicació, bonificacions o reduccions per la determinació del 
deute. 
 

Article 6. Quota tributària 

 

L’import de les taxes regulades en aquesta Ordenança són les següents: 

1. Ocupació per obres i reserves de via pública. 
1.1 Materials i contenidors, m2 i dia 3,00 
1.2 Tanques i bastides, voreres i vol, per m2 i dia 3,00 
1.3 Grues en via pública, amb mínim de 15 dies 50,00 
1.4 Grues terreny privat, amb mínim de 15 dies 35,00 

1.5 Reserves d’estacionament i/o tallaments de via pública, preu hora 50,00 
2. Ocupació d’espai públic de missatges, sigui el suport situat a terreny privat o 

públic, necessitarà autorització. 
2.1 Instal·lació de banderoles en mobiliari urbà i altres elements publicitaris 
mòbils a la via pública euros/ut../dia 0,50 
Fiança per a garantir la reparació dels possibles danys al mobiliari i instal·lacions 
municipals i retirada dels elements publicitaris 270,00 
 
2.2 Instal·lació de publicitat estàtica, permanent o temporal, en espais de 
domini local. Preu m2/any 60,00 
En el cas d’instal·lació de grues, bastides, contenidors i tanques l’import de la 
fiança serà el que determinin els serveis tècnics municipals. 
Resten exempts del pagament d’aquestes taxes la publicitat instal·lada amb 
motiu de la celebració d’eleccions. 
 

Article 7. Normes de gestió 
 
1. Per ocupació de via pública sense l’autorització, o ja vençuda, s’imposarà 
una sanció equivalent a la taxa corresponent a la de la llicència sol·licitada a més 
de l’import de la mateixa. 
La neteja i ordre del lloc ocupat és responsabilitat del beneficiari autoritzat, i el 
dia compren fins les 12 de la nit. En cas d’incompliment de l’obligació de neteja 
diària, al beneficiari li serà imposada una sanció de 30,00 euros/dia. 
 
2. Les llicències atorgades s’entendran caducades després de la data 
expressament assenyalada en les mateixes. 
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3. No seran autoritzades quan la seva col·locació es realitzi en l’espai de la 
via pública destinat a la circulació i/o estacionament de vehicles a excepció 
d’aquells vials reservats totalment o parcialment a la circulació de vianants, cas 
aquest darrer en els quals tancat a la circulació. 
 
4. La no utilització del servei no implicarà en cap cas la devolució dels 
imports satisfets. 
 
Article 8. Contret 
 
1. La taxa es contraurà quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial, 
moment que coincideix amb la concessió de la llicència, si fou sol·licitada. 
2. Sense perjudici del que es preveu en el punt anterior, serà necessari 
dipositar l’import de la taxa quan es presenti la sol·licitud de l’autorització per 
gaudir especialment del domini públic local, en benefici particular. 
3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament, sense sol·licitar llicència, 
contraurem la taxa en el moment d’iniciar l’aprofitament. 
 
 
Article 9. Període tributari 
 
1. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial duri menys d’un any, 
el període serà determinat en la llicència municipal. 
2. Si la utilització s’estén a varis exercicis, el concret serà des de l’1 de gener 
de cada any i el període serà de l’any natural, exceptuant en l’inici i cessament, 
segons es reguli. 
3. Quan a l’inici sigui en el primer semestre s’abonarà l’anualitat sencera i la 
meitat si l’inici és dins el segon semestre. 
4. Si el cessament de l’ocupació es realitza dintre el primer semestre es 
retornarà la meitat de la quota anual satisfeta. 
5. Si no s’autoritza la utilització privativa o aprofitament especial, o no resulta 
possible, per causes imputables al subjecte passiu, procedirà la devolució de 
l’import satisfet dipositat. 
 

Article 10. Declaració i ingrés 
 
1. Les taxes se satisfaran per autoliquidació o presentant en els serveis 
adients municipals tots els documents pel càlcul de les mateixes. Sí, existeixen 
convenis es liquidarà d’acord s’indiqui en els mateixos. 
2. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per 
aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreductibles segons els períodes 
assenyalats, i en tot cas per semestres. 
3. En tot tipus d’aprofitament i ocupacions l’obligació del pagament neix en 
el moment de sol·licitar la corresponent llicència. Per aquests efectes, juntament 
amb la sol·licitud d’autorització per gaudir de l’aprofitament especial, es 
presentaran les dades per liquidació o es complimentarà l’imprès 
d’autoliquidació. 
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4. En supòsits d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, el pagament de 
taxes s’efectuarà en el primer trimestre de l’any. Amb la finalitat de facilitar el 
tràmit l’Ajuntament comunicarà al subjecte passiu el pagament. No obstant, la no 
recepció no invàlida l’obligació, segons els terminis del calendari fiscal. 
 

Article 11. Infraccions i sancions 
 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran d’acord al que preveu 
la Llei General Tributària, el reglament de desenvolupament, i en el que 
especifiqui cada ordenança. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
Aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió realitzada el 4 d’octubre de 2005, i començarà a regir el dia 1r. de gener 
de 2006, i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En 
cas de modificació parcial els articles no modificats restaran vigents. 
BOP DE TARRAGONA – Núm. 294 Dissabte, 24-12-2005 
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