ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30
TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LA VIA PÚBLICA

Article 1. Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que es preveu en l'article 117, en relació amb l'article 41.A), ambdós de
la Llei 39/1988, de 28 de desembre,reguladora de les hisendes locals, aquest municipi
estableix les taxes per l’entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena,
utilitzacions privatives o aprofitaments especials que es derivin de l’ocupació de terrenys d’ús
públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides,
taules i cadires, quioscos, parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions,
industries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic i altres instal·lacions anàlogues que
s’especifiquin en les tarifes que conté l’annex i 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 mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols,
bastides, taules i cadires, quioscos, parades, barraques, casetes de venda, espectacles,
atraccions, industries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic i altres instal·lacions
anàlogues, per l’entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via pública per
a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena que s’especifiquen en
l’annex d’aquesta ordenança.

Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix
l’article 35 de la Llei 58/2003 General Tributària a favor de les quals s’atorguin les llicències,
gaudeixin, utilitzin o es beneficiïn de l’aprofitament si es que es va procedir sense l’autorització
corresponent.
Tindran la consideració de substituts del contribuent en les taxes establertes per la utilització
privativa o l’aprofitament especial per l’entrada de vehicles a través de les voreres, i per la seva
construcció, manteniment, modificació o supressió, els propietaris de les finques i locals a que
donen accés les esmentades entrades de vehicle, que podran repercutir, en el seu cas, les
quotes sobre els respectius beneficiaris.
En el cas d'utilització de la via pública per qualsevol forma prevista en aquesta ordenança i
sense llicència, el responsable serà el titular de la llicència d'obres o subsidiàriament el
propietari de l'obra o de la finca.

Article 4. Quantia
La quantia de les taxes regulades en aquesta ordenança són les que es fixen en les tarifes que
conté l’annex.

Article 5. Normes de gestió
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 concessió de la llicència, si la mateixa fou
sol·licitada.
2. Si no s’ha determinat exactament la durada de l’aprofitament, una vegada estigui
autoritzada, s’entén prorrogada mentre no se’n presenti la declaració de baixa. La presentació
de la baixa té efectes a partir del primer dia del període natural de temps següent al que
assenyala l’epígraf corresponent de la tarifa. Sigui quina sigui la causa que hom al·legui en
contra, la no presentació de la baixa determina l’obligació de continuar pagant la taxa.
3. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquiden per cada aprofitament sol·licitat o
realitzat i no poden ser inferiors a les establertes pels períodes naturals de temps, assenyalats
en els epígrafs respectius.
4. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en aquesta
ordenança han de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, realitzar el dipòsit previ a què
es refereix l’article 6.2.a) i formular una declaració adjuntant un plànol detallat de l’aprofitament
i de la seva situació dins del municipi. L’incompliment d’aquesta prescripció pot provocar que no
es concedeixi la llicència, sense perjudici del pagament de la taxa i de les sancions i els
recàrrecs que escaiguin.
5. Els serveis tècnics d’aquest municipi han de comprovar i investigar les declaracions que han
formulat els interessats, i les autoritzacions només es concedeixen si no es troben diferències
amb les peticions de llicències. Si n’hi ha, es notifiquen als interessats i es giren, si és el cas,
les liquidacions complementàries que escaiguin. Les autoritzacions es concedeixen quan els
interessats han arreglat les diferències i, si és el cas, quan s’han ingressat els ingressos
complementaris corresponents.
6. En el cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats poden sol·licitar a aquest
municipi la devolució de l’import ingressat.
7. Quan s’ha autoritzat l’ocupació, s’entén prorrogada mentre Alcaldia no acordi la seva
caducitat o l’interessat, o els seus representants legítims en cas de defunció, no presenti la
baixa justificada.
8. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides o subarrendades a
tercers. L’incompliment d’aquest precepte provocarà l’anul·lació de la llicència, sense perjudici
de les quantitats que els interessats hagin d’abonar.

Article 6. Obligació de pagament
1. L'obligació de pagament de la taxa regulada 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 d'aprofitaments que ja estan autoritzats, el primer dia de cada
un dels períodes naturals de temps que s'indiquen en la tarifa.
c) Quan es tracti de l’aprofitament per l’entrada de vehicles a través a través de les voreres i les
reserves de via pública , quan ja estan autoritzats, el primer dia de cada semestre natural.
d) Quan es tracti de l’ocupació de terrenys amb materials de construcció, runes, tanques,
puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues, es realitzaran liquidacions
trimestrals.

2. El pagament de la taxa es realitza:
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe en la Dipositaria
municipal o allà on estableixi l'Ajuntament, però sempre abans de retirar la llicència o la
denominació que correspongui. . Aquest ingrés té caràcter de dipòsit previ, d’acord amb el que
disposa l’article 47.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i es considera definitiu quan es
concedeix la llicència corresponent.
b) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, una
vegada estiguin inclosos en els padrons o les matrícules de la taxa, en els terminis
reglamentaris.
Pel mercat municipal, quan el concessionari autoritzi la domiciliació del pagament, aquest es
fraccionarà en dues vegades. Aquests fraccionaments es remesaran a les entitats bancàries
durant el primer i tercer trimestre de l’any. La devolució del primer fraccionament suposarà el
pagament de la totalitat de la quota en el mateix termini que la resta de concessionaris.

Article 7. Categories dels carrers o polígons
1. Quan a l’aplicació de les tarifes per l’ocupació amb taules i cadires i per la instal·lació de
quioscos a la via pública que es classificarà en tres categories:
a) Zona extra: tot el passeig de Joan Brudieu, la plaça de Catalunya, el carrer de Sant Ot,
l'avinguda de Pau Claris fins al carrer de Joaquim Viola, el carrer de Fra Andreu Capella i el
carrer de Lluis de Sabater.
b) Zona primera: carrer Major, avinguda de Pau Claris, les carreteres i la delimitació entre el
passeig de Joan Brudieu (exclós), carrer de Sant Ermengol, avinguda del Salòria, carrer del
Bisbe Iglesias Navarri (exclós).
c) La resta de la ciutat.
Quan l'espai afectat per l'aprofitament estigui situat en la confluència de dues o més vies
públiques classificades amb categoria diferent, s'aplica la tarifa que correspon a la via de
categoria superior.
Els parcs, jardins i deveses municipals es considera vies públiques de 1a categoria.
Els aprofitaments en terrenys de propietat municipal, tributen com si haguessin estat efectuats
en la via de categoria superior amb què confronten.
2. Per a l’aplicació de les tarifes per la Fira de Sant Ermengol es classificarà en dues
categories:
Zona A: Plaça dels Oms, carrer Major, carrer Fra Andreu Capella, carrer Lluís de Sabater,
Passeig Joan Brudieu, carrer Sant Ot, avinguda Pau Claris i Camí Ral de Cerdanya.
Zona B: resta ciutat
3. Quan a l’aplicació de la resta de tarifes, les vies públiques es classifiquen en una única
categoria, estiguin o no urbanitzades.

Article 8. Període impositiu.
El període impositiu és el temps durant el qual s’ha efectuat el gaudiment de l’aprofitament
especial.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 6 d’octubre de 2003 i
publicada íntegrament al BOP núm. 148 de 2.12.2003, començarà a regir el dia 1 de gener de
2004, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l'Estat o altra norma de
rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins
l'àmbit d'aquesta Ordenança.

Diligència:
L’article 3r i l’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de 8.11.04, BOP núm. 165 de
30.12.2004
L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple 3.10.05, BOP 169 de 10.12.2005
L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de 2.10.06, BOP 164 de 2.12.2006.
Correcció d'errades al BOP núm. 171 de 16.12.2006.
L’article 3r i l’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de 5.11.07, BOP 184 (annex)
de 29.12.2007
L'annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de 3.11.08, BOP 183 de 31.12.08
L'annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de 2.11.09, BOP 180 de 24.12.09
L'annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de 24.10.11, BOP 185 de 31.12.11.
Correcció d’errades al BOP núm. 15 de 31-01-2012
L’art. 7è i l’annex de tarifes van ser modificat per acord del ple de 10.12.12, BOP 16 de
31.01.2013
L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de 01.07.13, BOP 151 de 21.08.2013

ANNEX DE TARIFES
TARIFA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES,
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES,PUNTALS, ESTINTOLS, BASTIDES I
ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES
Tarifa primera: Ocupació de la via pública amb mercaderies
1. Ocupació o reserva especial de la via pública o terrenys d’ús públic que faci els
industrials amb materials o productes de la indústria o comerç a què dediquin la
seva activitat, inclosos els vagons o vagonetes metàl·liques (contenidors) :
a) Per m2 o fracció i dia .
b) Per m2 o fracció i any

1,07 €
34,85 €

Tarifa segona: Ocupació amb materials de construcció
1. Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb runes, materials de
construcció, vagons per a la seva recollida o dipòsit, tanques, caixes de
tancaments, puntals, estintols, bastides, etc, siguin o no per a obres. Per m2 o
fracció, al dia
2. Quan l’ocupació amb contenidors/grues mòbils es realitzi en zona d’estacionament
controlat (zona blava) no es tributarà per aquesta ordenança i en el seu lloc
s’aplicarà el previst a la d’Estacionament Controlat de Vehicles a la via pública
(Ordenança 29, article 18 c.)
3. Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb puntals, deixant un pas mínim
d’1,20 m. d’amplada
Si no guardés aquesta distància mínima s’aplicarà el que s’especifica en el punt 1
d’aquesta tarifa.

0,25

0,141 €

Tarifa tercera: Ocupació amb grues
A) Ocupació amb grues fixes:
1. Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb grues fixes, per m2 o fracció,
al dia
2. Ocupació ocupant la volada de la via pública, unitat

0,38 €
95,50 €

B) Ocupació amb grues mòbils:
1. Amb tall de circulació:
- mig dia (de 0h a 14h, o de 14h a 24h) o fracció
- dia sencer o migdia i fracció
2. Sense tall de circulació

26,15 €
52,30 €
17,45 €

Tarifa quarta: Ocupacions del subsòl i sòl
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Riells, metre lineal
Pals de ferro, unitat
Pals de fusta, unitat
Cables, metre lineal
Papallons, unitat
Caixes d’amarrament, distribució o de registre, unitat
Aparells automàtics accionats amb moneda, unitat
Aparells de subministrament de gasolina, unitat

0,02 €
1,90 €
1,90 €
0,02 €
0,09 €
1,90 €
9,60 €
19,10 €

9. Per cada ml. de reguera
10. Ocupació del subsòl, per ml. de canonada i any:
- fins a 100 ml, pessetes
- de 101 a 500 ml, pessetes
- més de 500 ml, pessetes
11. Utilització de la galeria de serveis de la N-260 per a les empreses
subministradores de llum telefonia i gas. Per empresa

0,98 €
8,15 €
3,07 €
1,07 €
8.798,00

Normes d'aplicació:
a) Si les obres s'interrompen durant un temps superior a dos mesos, sense causa justificada, les
quantitats que resulten d'aplicar la tarifa segona tenen un recàrrec del´100% a partir del tercer mes i
en el cas que, quan hagin finalitzat les obres, els aprofitaments continuïn, les quantitats tenen un
recàrrec d'un 200%.
b) La taxa per ocupació amb vagonetes per a la recollida o dipòsit de runes i materials de construcció es
liquidarà pels drets fixats en els carrers de primera categoria.
c) Per a les tarifes segona i tercera, en cas que l’Ajuntament autoritzi l’ocupació de terrenys provinents
de desenvolupament urbanístic destinats a vials o zona verda en la normativa urbanística, si encara no
s’han executat les obres d’urbanització, el preu a pagar serà la meitat de la tarifa fixada.

TARIFA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB
FINALITAT LUCRATIVA
Juliol
Agost
A)
a)
b)
c)

Per cada m2 de superfície ocupada, per mes:
Zona extra, per m2
Zona primera, per m2
Resta de la ciutat, per m2

C)
a)
b)

Ocupacions especials:
Festa Major, per m2/dia
Resta de dies, per m2/dia

11,68
9,34
8,32

Maig-Juny
Set-Oct

Resta
mesos

7,33
5,77
5,21

4,54
3,58
3,23

3,18
0,85

TARIFA PER LA INSTAL·LACIÓ DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA

a) Quioscos dedicats a la venda de premsa, llibres, expenedoria
de tabac, loteria, llaminadures, etc. Per m2 i any.
b) Quioscos dedicats a la venda de gelats, refrescos i altres
articles propis de temporada i no determinats expressament en
un altre epígraf d’aquesta ordenança, amb un mínim de deu
metres quadrats. Per m2 i temporada
c) Quioscos de massa fregida. Per cada m2 i any.
d) Quioscos dedicats a la venda de castanyes. Per m2 i
temporada

Categoria dels carrers
Extra
Primera
Resta
€
€
€
121,70 101,40
89,30

104,50

86,20

90,10

121,70

101,40

89,30

49,65

47,40

45,15

TARIFA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O
ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I
AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC

1r.
1.1
1.2
1.3

Mercats
€
Parades eventuals: per m. lineal i dia
2,65
Parades fixes: per cada mercat setmanal ( per ml. i any)
54,85
Venda directa de productes naturals o fabricats a la Seu d’Urgell o comarca:
Cistells, amb un màxim d’1,5 m. Lineals:
màxim
0,97
Mínim
0,35
- Boletaires, per dia
17,75
2n Fira de Sant Ermengol
Zona A: per metre lineal i dia
7,50
Zona B: per metre lineal i dia
6,55
3r. Festa Major
3.1 Activitats recreatives
GENERAL
JOCS D’ATZAR
fracció
Fracció
Ocupació
Fix dia
m2 dia fix dia
m2 dia
€
€
€
€
Fins a 10 m2
4,06
4,25
2
Més de 10 a 30 m
39,85
2,00
43,80
2,10
Més de 30 a 60 m2
99,50
1,18 109,45
1,33
Més de 60 a 80 m2
122,70
1,02 134,90
1,16
2
Més de 80 a 100 m
142,60
0,82 156,85
0,82
Més de 100 m2
155,95
0,82 170,50
0,76

3.2 Bars
3.3 Parades de venda

€
6,75
5,80

4t. Setmana Santa
m2/dia
1
1
2

Tipus d’instal·lació
€
Atraccions
0,42
Jocs i casetes de tir
0,77
Parades de venda de productes
0,67
En tots els casos es comptabilitzarà un mínim de 10 m2 per parada, joc, caseta o atracció

TARIFA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES
RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE
MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA

TARIFA PRIMERA
€ / Any
1. Guals particulars i pupil·latges
1.1 Per 3 ml mínims o fracció i fins a 50 m2 de superfície del local
1.2 Per cada ml complementari de gual, l’anterior tarifa s’incrementa un 33 %
1.1 Per cada 50 m2 d’excés o fracció i amb un màxim de 1400 m2 de
superfície del local, l’anterior tarifa resultant s’incrementarà un 10%
La superfície del local serà la que consti com a superfície construïda a efectes
cadastrals
2. Guals d’establiments industrials o comercials, 3ml o fracció

57,06 €

86,55 €

TARIFA SEGONA
m2 o fracció i any
1. Reserva especial de parada en vies i terrenys d’ús públic, per empreses
prestadores de serveis d’interès general.
2. Reserva especial de parada en vies i terrenys d’ús públic, per hotels.

23,55 €
23,55 €

TARIFA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB UN APARCAMENT
D’AUTOCARAVANES

Concepte
Número de dies (o fracció) d’aparcament amb un màxim de 72 hores
100 litres d’aigua
3 hores de llum

Import/unitats
3 €/dia
2,00 €
6,00 €

