
 

Ordenança núm. 16 1

ORDENANÇA FISCAL NÚM.   16 
 
 

TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB 
MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, 

PUNTALS, ESTINTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS 
ANÀLOGUES 

 
 
Article 1r. Concepte 
 
De conformitat amb el que es preveu en l'article 20 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març que aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals (TRHL),  aquest 
municipi estableix la taxa  per utilitzacions privatives o aprofitaments especials per 
l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, 
tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues, que s'especifica 
en l'annex corresponent, que es regirà per aquesta ordenança. 
Tenint en compte la zona ocupada les ocupacions de via pública es classificaran en 
diferents tipus: 
 

a) Ocupació de la via pública (en tota la seva amplada) que ocasiona un tall en 
vies interurbanes o carreteres 

 
b) Ocupació de la via pública (en tota la seva amplada) que ocasiona un tall de 

circulació de qualsevol via urbana 
 

c) Ocupació de la via pública que ocasiona un tall parcial de circulació a la via 
pública i/o vorera 

 
d) Ocupació de la via pública (sols en el cas que aquesta estigui pavimentada) 

 
e) Ocupació per puntals (sempre que es garanteixi el pas per sota la zona de 

puntals amb totes les garanties de seguretat) 
 
 
Article 2n. Obligats a efectuar la sol.licitud i al pagament  
 
Estan obligats a efectuar la sol.licitud i al pagament de la taxa reguladora en aquesta 
ordenança, els promotors de les obres, persones o entitats que es beneficiïn de 
l'aprofitament. 
 
 
Article 3r. Quantia 
 
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la 

tarifa que consta en l'annex. 
 
Article 4t. Normes de gestió 
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1. Les persones interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta 

ordenança, hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, amb una 
antelació mínima d’una setmana. Per a la tramitació de les llicències que afectin 
vies interurbanes (carreteres), caldrà la presentació de la corresponent 
autorització del Dep. de Carreteres, que haurà de tramitar el sol.licitant. Quan 
això no es produeixi s’obrirà el correponent expedient d’ofici i s’instruirà el 
corresponent expedient sancionador. 
 

2.  D'acord amb el que preveu l'article 24.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març que aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals (TRHL), quan, per 
causa dels aprofitaments regulats en aquesta ordenança, es produïssin 
desperfectes en el paviment o les instal·lacions de la via pública, els titulars de 
les llicències o els obligats al pagament hauran de procedir al reintegrament total 
de les despeses de reconstrucció i reparació d'aquests desperfectes o reparar 
els danys causats, que seran, en tot cas, independents dels drets liquidats pels 
aprofitaments realitzats. A aquest efecte es podrà requerir el pagament d’una 
fiança quan així ho dictaminin els Serveis Tècnics d’aquest Ajuntament. 

 
3.  Les quantitats exigibles d'acord amb la tarifa es liquidaran per cada aprofitament 

sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pels períodes naturals de temps 
assenyalats en els epígrafs respectius. 

 
4. Si no s'ha determinat exactament la durada de l'aprofitament, una vegada estigui 

autoritzada l'ocupació, hom l'entendrà prorrogada mentre no es presenti la 
declaració de baixa. 

 
5. La presentació de la baixa tindrà 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 cas contrari, la no presentació de 
la baixa determinarà l'obligació de continuar pagant el preu públic. 

 
 
Article 5è. 
 
1  L'obligació de pagament de la taxa regulada  en aquesta ordenança neix: 
 

a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments en la via pública, en el 
moment de sol·licitar la llicència corresponent. 

 
b) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i 

prorrogats, el primer dia de cada mes natural. 
 

2 Queden exempts del pagament de la taxa però no de l’obligació de sol·licitar 
el permís d’ocupació de la pública, les descàrregues de llenya, gasoil o 
mudances, sempre i quan no superin una ocupació màxima de 4 hores. 
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3. El pagament de la taxa es realitzarà: 
 
 

a) Quan es tracti d'autoritzacions de nous aprofitaments o d'aprofitaments amb una 
durada limitada, per ingrés directe en la dipositària municipal o allà on establís 
l'Excm. Ajuntament, però sempre abans de retirar la llicència o la denominació 
que correspongui. 

 
b) Quan es tracti d'autoritzacions que ja estan concedides i que no tenen una 

durada limitada, cada primer de mes en les oficines de la recaptació municipal. 
 
 
Normes d'aplicació de les tarifes: 
 

a) Si les obres s'interrompen durant un temps superior a dos mesos, sense causa 
justificada, les quantitats que en resultin d'aplicar la tarifa tindran un recàrrec del 
100 per cent a partir del tercer mes i en el cas  que, quan hagin finalitzat les 
obres, els aprofitaments continuïn, les quantitats tindran un recàrrec d'un 200 
per cent. 

 
b)  Les ocupacions que ocasionin un tall total de la circulació de la via, tindran un 

increment de la tarifa segons la seva durada: 
 

- menys d’1 h: increment del 10% 
- d’1 h a 12 h (mig dia o menys): increment del 25% 
- més de 12 h (màxim un dia): increment del 50% 

 
 
Article 6è. Obligacions dels contribuents 
 
El contribuent estarà obligat en tot moment a garantir unes normes de seguretat i 
higiene, tot complint com a mínim els següents requisits: 
 
Tot material subministrat a dojo o envasat susceptible d'embrutir la via pública, 
dificultar el seu trànsit o contaminar el subsòl, romandrà dins a recipients o 
contenidors totalment estancs que eviti la pols i les males olors. 
 
No és permès buidar directament a la via pública o a la xarxa de sanejament residus 
de construcció o materials contaminants. 
 
En la sol·licitud d'ocupació de via pública s'adjuntarà un plànol d'emplaçament acotat 
on s'assenyali l'àmbit municipal  sol·licitat. 
 
La zona municipal ocupada quedarà perfectament tancada al pas de persones, 
construïnt-se si s'escau una vorera auxiliar per tal de mantenir l'amplada de la vorera 
del carrer. Aquesta quedarà visiblement senyalitzada amb senyalització diürna i 
nocturna. Es senyalitzarà la prohibició d’accés a l’obra. 



 

Ordenança núm. 16 4

 
En la construcció de voreres provisionals sobre la calçada serà d'obligació la 
col·locació d'una làmina impermeable entre el ferm de la via pública i el nou 
paviment. Aquestes connectaran, a la mateixa cota, amb les voreres existents i  
mantindran el curs de les aigües  per les cunetes mitjançant la col·locació de tubs de 
60 mm de diàmetre. 
 
Quan una obra contingui materials o maquinària, pròxims a la via pública 
susceptibles de desprendre gasos, pols, males olors o sorolls, es construirà una 
paret d'obra de 2 m d'alçada, acabada  arrebossada exteriorment i que permeti la 
separació del carrer amb  l'obra. 
 
Les bastides o instal·lacions fixes s’hauran de protegir amb la correponent xarxa per 
tal d’evitar la caiguda de material que pugui causar danys a persones o béns 
materials. 
 
Seran d’aplicació totes les altres normatives de seguretat que per Llei estiguin 
estipulades. 
 
Quan les mesures de seguretat no siguin adoptades adequadament pel titular de 
l’ocupació l’Ajuntament realitzarà subsidiàriament els treballs necessaris per garantir 
la seguretat, amb el cobrament de les despeses que això generi. 
 
Una vegada presentada la baixa de l'ocupació no s'acceptarà com a tal si abans no 
s'han executat les obres necessàries per  lliurar la via pública en perfecte estat 
(condició indispensable per a la devolució de la fiança). 
 
 
Article 7è. Inspecció i règim sancionador 
 
1. Quant per part dels Serveis Tècnics o els Vigilants Municipals sigui detectada 

una ocupació de la Via Pública, sense la corresponent autorització, serà 
instruït el corresponent expedient sancionador. 

 
2. L’Alcaldia, a proposta dels serveis municipals corresponents, sancionarà els 

qui ocupin la via pública sense el corresponent permís, sense haver-ho 
sol·licitat o sense haver-ho sol·licitat amb la suficient antelació. 

 
3. La quantia de les sancions que a continuació s’indicarà s’entendrà 

automàticament adaptada en la mateixa proporció en què es modifiquin els 
límits de la potestat sancionadora de l’Ajuntament 

 
4.  Les infraccions de la present Ordenança podran ser sancionades d’acord amb 

la incidència i gravetat en cada cas, amb els següents criteris i quanties: 
 

- Quan l’ocupació de la via pública hagi estat demanada sense el suficient 
temps d’antelació i aquesta es realitzi sense haver obtingut la corresponent 
llicència, serà motiu d’un primer avís. 
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- La reiteració d’aquesta situació serà motiu d’una infracció lleu. 
- La ocupació de la via pública sense haver efectuat la corresponent 
sol·licitud, o la reiteració de dues infraccions lleus, serà considerat motiu d’una 
infracció greu. 
- La reiteració de dues infraccions greus serà motiu d’una infracció molt greu 

 
.  Sanció lleu: 100 EUR 
.  Sanció greu: 300 EUR 
.  Sanció molt greu: 600 EUR 

 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de 
la Província. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva 
modificació o derogació expresses. 
 
 
ANNEX TARIFES  
 
 
16.1 TANQUES (m²/dia)                                                0,58 
16.2 BASTIDES (m L. / dia)                               0,58 
16.3 PUNTALS (ELEMENT)                                            0,21 
16.4 MATERIAL CONSTRUCCIÓ I RUNES (m²)                0,58 
16.5 MERCADERIES (m²/dia) amb una ocupació temporal  
             de via superior a 4 hores                                     0,58 
 
 
 
Bonificacions 
 
Les persones físiques o jurídiques que es responsabilitzin de la senyalització 
corresponent, sempre i quant compleixin amb els oportuns requisits i amb 
la conformitat dels serveis tècnics municipals, tindran dret, prèvia autorització per 
Decret d'Alcaldia, a una bonificació del 15% de la taxa 
 
Aprovació inicial: Ple del 2 de desembre de 2004 
Publicació íntegra: BOP Girona núm. 16 del 3 de febrer de 2005 
Modificada: Ple 04.10.07 
 
 
Modificacions respecte a referències de legislació (actualització normativa) 
Aprovació: Ple del 14 de maig de 2012 
Publicació BOP de Girona núm.130 del 05 de juliol de 2012 
 
 
 
 


