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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9 
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Article 1. Fonament i naturalesa 

 

D‟acord amb el previst als articles 133.2 i 142 de la Constitució, l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 

d'abril, reguladora de les bases de règim local  i amb els articles 15 al 27 i 57 del Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, pel qual s‟aprova el text refós de la Llei d‟hisendes locals, aquest Ajuntament 

estableix les taxes per a la utilització privativa o per a l‟aprofitament especial del domini públic local 

que aplicarà en el supòsits enumerats a l‟article 2 d‟aquesta ordenança. 

 

Article 2. Fet imposable 

 

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l‟aprofitament especial del domini 

públic municipal que deriva de les situacions respecte d‟aquest que s‟especifiquen a l‟article 6. 

 

Queden exclosos de regulació per aquesta Ordenança, i seran objecte d‟Ordenança específica 

pròpia, les utilitzacions privatives o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de les 

vies públiques municipals, a favor d‟empreses explotadores de serveis de subministrament que 

resultin d‟interès general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat.  

 

Article 3. Subjectes passius 

 

Són 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 qual s‟atorguin les llicències d‟ocupació, o 

les que es beneficiïn de l‟aprofitament, si és que es va procedir sense l‟autorització corresponent.  

 

Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a Espanya, hauran de 

designar un representant amb domicili en territori espanyol. L‟esmentada designació haurà de 

comunicar-se a l‟Ajuntament abans del primer acreditament de la taxa posterior a l‟alta en el 

registre de contribuents.  

 

En el cas dels guals i/o reserva d‟aparcament, són subjectes passius contribuents les persones 

físiques o jurídiques propietàries dels habitatges, locals i els immobles amb condicions de solar, 

habitats o no habitats, edificats o no edificats situats en els llocs, places, carrers o vies públiques en 

què el servei es realitzi, que podran repercutir, si s‟escau, les quotes que s‟han de satisfer sobre els 

beneficiaris respectius del servei.  

 

Article 4. Responsables 

 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei 

58/2003, de 17 de desembre, general tributària i a l‟Ordenança General. 

 

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l‟interessat, es dicti acte 
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administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària. 

 

3. Les obligacions tributàries pendents s‟exigiran als successors de les persones físiques, 

jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei general tributària i a 

l‟Ordenança General. 

 

Article 5. Exempcions i bonificacions 

 

Llevat dels supòsits d‟exempció de l‟article 21.2 del text refós de la Llei d‟Hisendes locals, no es 

concedirà cap exempció ni bonificació en el pagament de les taxes, amb les excepcions previstes 

als diferents annexos. 

 

Article 6. Quota tributària 

 

La quantia de la taxa serà el resultat d‟aplicar les tarifes contingudes als epígrafs que s‟indiquen en 

el present article.  

 

Quan per a l‟autorització de la utilització privativa s‟utilitzi el procediment  de  licitació  pública,  no  

s‟aplicaran  aquestes  tarifes  sinó  que l‟import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de 

la proposició sobre la que recaigui la concessió, autorització o adjudicació. 

 

Anàlogament, per a supòsits extraordinaris d‟ocupació atesa la seva durada o finalitat i interès 

municipal podran establir-se convenis específics en els que s‟estableixi la taxa específica. 

 

Quan la utilització privativa o l‟aprofitament especial comporti la destrucció o el deteriorament del 

domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa que li correspon, està 

obligat a reintegrar el cost total de les despeses respectives de reconstrucció o reparació i fer-ne el 

dipòsit previ de l‟import. 

 

Si els danys són irreparables, l‟Ajuntament haurà de ser indemnitzat amb una quantia igual al valor 

dels béns destruïts o l‟import del deteriorament dels danyats. 

 

Aquestes indemnitzacions i reintegraments no poden ser condonades totalment ni parcialment. 

 

 

Epígraf  1.-  Ocupació  amb  materials  de  construcció,  grues,  maquinària o eines, runes, terres, 

tanques, bastides, puntals, cavallets i contenidors o qualsevol altre element de les obres, i també 

amb mercaderies,  productes  semi-elaborats,  matèries  primeres,  maquinària o eines, residus 

industrials no especials i qualsevol altra matèria o element pertanyent a l‟elaboració, producció o 

modificació de productes  industrials,  que  per  la  seva  tipologia  es  pugui  autoritzar  el  seu 

abassegament en un espai de domini públic. 
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A les sol·licituds s‟hauran de concretar gràficament mitjançant plànol o croquis la situació de la via i 

ubicació específica de l‟espai a ocupar i les mesures de seguretat que s‟adoptaran. 

 

No s’autoritzarà l’ocupació ni en el nucli antic ni en les vies principals d’accés al nucli urbà 

del municipi durant els períodes de Nadal, Setmana Santa ni el mes d’agost. 

 

Tarifes expressades per metre quadrat (o fracció) al mes (o fracció). 

 

a) Els primers 12 mesos : 5,25 € 

b) A partir d‟un any : 7,50 € 

 

 

Epígraf 2.- Entrades de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament 

exclusiu. 

La “reserva de via pública per a aparcament exclusiu” quan vagi associada a una “entrada de 

vehicles a través de les voreres” significa la reserva d‟aquell espai de via pública lliure de qualsevol 

estacionament per a permetre l‟accés permanent a l‟entrada de vehicles a finca privada, i 

correlativament no dóna dret a estacionar-hi tampoc  

el seu titular. 

 

L‟espai d‟ús que es concedirà sobre la vorera o via de vianants tindrà una amplària igual a la de la 

porta d‟accés al recinte. S‟hauran d‟afegir entre mig metre i un metre a cadascun dels costats del 

gual per donar maniobrabilitat a l‟accés. En aquells casos en què l‟interès públic ho aconselli, es 

podrà augmentar aquesta amplària. 

 

2.1.- Per reserva d‟estacionament en entrada de vehicles de tracció mecànica de quatre o menys 

rodes tals com turismes, motocicletes, etc. Tots de menys de 750 kg de càrrega útil i tractors 

agrícoles en edificis i solars a través de la vorera : 17 €/any (període anual mínim) 

 

A més de la tarifa anterior, a les comunitats de propietaris, solars, pàrquings i entrades en general, 

de més de 2 places, per cada plaça d'aparcament, de més,   12,50 €/any 

 

2.2.- Per reserva d‟estacionament en entrada de vehicles de tracció mecànica, de qualsevol tipus i 

a més camions, autobusos, tractors industrials (no agrícoles), remolcs i semiremolcs, etc. En 

edificis i solars a través de la vorera, i en tots els casos altres que l‟anterior : 30 €/any (període 

anual mínim) 

 
A més de la tarifa anterior, per a les entrades de més de 2 places: per cada plaça d'aparcament de 
més    37,5 €/any 
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2.3. Si la morfologia del vial o altre circumstància ho fa necessari, podrà establir-se contra gual, per 

tal de fer possible l‟exercici de la llicència de gual      17€/any (període anual mínim) 

 

2.3 – Tarifes d‟aparcament per minusvàlid amb mobilitat reduïda : exempt. S‟entén per reserva 

d‟aparcament la limitació a la possibilitat d‟aparcar en un espai concret de la via pública que 

s‟atorga a favor d‟un vehicle de minusvàlid, en un lloc proper al seu domicili.  

 

2.4 – Adquisició de placa : 10€. 

 

Els canvis de nom per “mortis causa” o per compra de local, immoble, etc. S‟estarà exempt del 

pagament de taxa de traspàs, però no de sol·licitar la preceptiva llicència pel traspàs o canvi de 

nom dins dels sis mesos següents, a partir del canvi.  

 

 

Epígraf  3.-  Tancament  de  vies  públiques  per  obres  :  càrrega  i  descàrrega  de  materials,  

muntatge  i  desmuntatge  de  grues  i  treballs anàlegs i altres tancaments de vies públiques per 

motiu d‟obres. 

Tarifes expressades per hora o fracció 

 

3.1.- Per cada tall de carrer ocasionat en època festiva (Nadal, Festa Major, actes de rellevància 

institucional...) : 210€ (fracció de 5 hores mínim) 

 

3.2.- Per cada tall de carrer quan no sigui d‟aplicació l‟apartat 3.1 : 10€/hora 

 

En ambdós casos, el tall de carrer s‟ha de comunicar amb 72 hores d‟antelació. 

 

 

Epígraf 4.- Taules i cadires, veles, marquesines, barbacoes i altres elements amb finalitat lucrativa 

  

Concessió temporada m2/dia   0,15€ 

Concessió anyal m2/dia   0,10€ 

 

Els peticionaris de la concessió anyal podran sol·licitar el fraccionament fins a 12 mesos en el 

pagament de la quota, que serà resolta amb indicació dels imports i dels terminis de pagament. 

L‟incompliment amb els terminis de pagament d‟un any, comportarà que el peticionari no pugui 

gaudir del fraccionament l‟any posterior.  

 

A efectes de tarificació es considera que l‟ocupació d‟una taula amb quatre cadires és de 3 metres 

quadrats.  
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Epígraf 5.- Parades i fires d‟atraccions 

 

Les persones o entitats interessades en la concessió d‟aprofitaments regulats en aquest epígraf, 

hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent i formular declaració on hi consti la 

superfície de l‟aprofitament i els elements que s‟hi instal·laran. A més, hi haurà d‟adjuntar plànol 

detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva situació dins del municipi.  

 

5.1. Llocs fixos de venda amb instal·lacions temporals 

 

5.1.1. Gelats, xurreries, bunyoleries, entrepans, patates fregides i altres articles: 

 

 a) Fins a 5m2 : 26€/dia mínim 

 b) Més de 5m2 : 35€/dia mínim 

 

5.1.2. Venda de roba confeccionada 

 

a) Fins a 5m2 : 16€/dia mínim 

b) Més de 5m2 : 25€/dia mínim 

 

5.1.3. Atraccions mecàniques i sense atracció mecànica (auto xoca, babys, tobogans, tirs, 

tómboles, pesques..) per cada 10mi o fracció : 25€ 

 

5.2 Període de Festa Major  

 

5.2.1. Gelats, xurreries, bunyoleries, entrepans, patates fregides i altres articles : 150€ per cada 

parada. 

 

5.2.2. Venda de roba confeccionada : 125€ per cada parada.  

 

5.2.3. Atraccions mecàniques i sense atracció mecànica (auto xoca, babys, tobogans, tirs, 

tómboles, pesques..) per cada 10mi o fracció : 125€ 

 

5.3. Llocs de venda per parades artesanes en fires i mercats temàtics : Per parada i dia : 20,00€ 

 

L‟Alcaldia podrà establir bonificacions sobre aquesta tarifa en atenció a la promoció de determinada 

fira o mercat d‟interès públic turístic municipal. 

 

5.4 Circs i atraccions similars : 125€/dia mínim 

 

5.5 Parades instal·lades al mercat municipal : 10€/dia mínim 
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Es podran fer dipositar fiances en tot tipus d‟instal·lacions temporals per a garantir que en el 

moment de desmuntatge de les mateixes es deixi el lloc de la seva ubicació en perfectes 

condicions urbanístiques, de salubritat i higiene, a l‟igual que per a respondre de diferents sancions 

o infraccions que s‟hagin pogut cometre pels beneficiaris de les dites instal·lacions.  

 

L‟import de la fiança serà el següent: 

Instal·lacions fins a 50 m2 : 180€ 

Instal·lacions de més de 50 m2 : 300€ 

Circs : 600€ 

 

 

Epígraf 6. Ocupació d‟espais de domini públic amb vehicles, per a activitats comercials, 

econòmiques, publicitàries, rodatge cinematogràfic o similars :  

 

a)   Vehicles estacionats i instal·lacions fixes:, per vehicle o instal·lació i dia : 10,00 € 

b)  Vehicles  de  qualsevol  mena  que  circulin  pel  municipi,  per  dia : 25,00 € 

 

Epígraf 7. Instal·lació de quioscos a la via pública 

 

a) Quioscos d‟activitats pirotècnies i altres activitats perilloses : 15€/m2/mes 

b) Resta de quioscos : 5€/m2/mes 

 

Per la determinació de la superfície computable als quioscos es tindrà en compte la superfície 

annexa utilitzada per la seva explotació.  

 

Epígraf 8. Instal·lació de portades, aparadors, vitrines i altres mitjans publicitaris 

 

a) Cartell indicatiu a la via pública   50€ per cartell/1 any mínim 

b) Banderoles amb màstils   155€ unitat/1 any mínim 

c) Publicitat pàgina web    50€/1 any mínim 

d) Inserció BIM/COLOR  

- Contraportada : 450€/butlletí 

- Plana sencera : 300€/butlletí 

- Mitja pàgina : 150€/butlletí 

- Quart de pàgina : 75€/butlletí  

 

e) Panells publicitaris en lona a zones esportives  

- Mida 120x80 : 120€/any natural 

- Mida 220x140 : 242€/ any natural 

 

f) Manteniment panells publicitaris de lona en zones esportives 
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- Mida 120x80 : 60€/per actuació 

- Mida 220x140 : 120€/per actuació 

 

g) Anunci llibre festa major de l‟Ajuntament dels Pallaresos 

 

TAMANY PREU B/N PREU COLOR 

¼ pàgina 45,00 € 75,00 € 

½ pàgina 80,00 € 115,00 € 

1 pàgina 140,00 € 210,00 € 

Pàgina central  330,00 € 

contraportada  400,00 € 

 

Tindran una bonificació del 100% de la quota aquells cartells indicatius que assenyalin béns 

declarats d‟especial interès o utilitat municipal. La declaració d‟especial interès o utilitat municipal i 

el percentatge de bonificació correspon al Ple de la Corporació i s‟acordarà, prèvia sol·licitud del 

subjecte passiu, pel vot favorable de la majoria simple dels seus membres, quan es tracti d‟un bé 

amb caràcter cultural, educatiu, assistencial, sanitari o historicoartístic.  

 

Article 7. Meritació 

       
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- Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l‟import de la taxa quan 
es presenti la sol·licitud d‟autorització per a gaudir de les ocupacions del domini públic local 
regulades a l „article anterior. 

 

3- Quan s‟ha produït l‟ús privatiu o aprofitament especial regulat en aquesta Ordenança sense 
sol·licitar llicència, l‟acreditament de la taxa té lloc en el moment de l‟inici d‟aquest 
aprofitament.  
 

4- En  els  supòsits  d‟ocupació  del  domini  públic  que  s‟estenguin  a  varis exercicis, 

l‟acreditament tindrà lloc l‟1 de gener de cada any, excepte en els supòsits d‟inici o 

cessament en l‟ocupació. 

 

Article 8. Període impositiu  

 

1.   Quan l‟aprofitament especial hagi de durar menys d‟un any, el període impositiu coincidirà amb 

aquell determinat en la llicència municipal.  

2.   Quan la duració temporal de l‟aprofitament especial s‟estengui a varis exercicis, el període 
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impositiu comprendrà l‟any natural, excepte en els supòsits d‟inici o cessament en la utilització 

privativa o aprofitament especial; en aquest cas el període impositiu s‟ajustarà a aquesta 

circumstància.  

3. La quota es prorratejarà per trimestres naturals en el cas d‟altes i baixes. 

4. Quan no s‟autoritzi l‟aprofitament especial o per causes no imputables  al  subjecte  passiu,  no  

es  pugui  dur  a  terme  el  mateix, procedirà la devolució de l‟import satisfet. 

 

Article 9. Règim de declaració i d‟ingrés  
 

1. La  taxa  s‟exigirà  en  règim  d‟autoliquidació,  en  els  supòsits  següents:  
 

a) Ocupacions del domini públic local amb duració temporal inferior a 1 any.  
b) Primer període impositiu de les ocupacions del domini públic local extensives a varis exercicis.  
 

2. Quan  es  presenta  la  sol·licitud  d‟autorització  per  a  gaudir  de  la  utilització privativa o 
aprofitament especial es presentarà degudament complimentat l‟imprès d‟autoliquidació de 
la taxa. Alternativament,   poden   presentar-se   en   el   Servei   Municipal competent  els  
elements  de  la  declaració  a  l‟objecte  que  es  presti l‟assistència necessària per a 
determinar el deute.  
 

3. S‟expedirà un abonaré a l‟interessat, per tal que pugui satisfer la quota en aquell moment, o 
en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré.  

 

4. Quan els elements tributaris declarats en l‟autoliquidació no coincideixin amb els que 

realment han determinat la magnitud de la utilització privativa o l‟aprofitament especial del 

domini públic local,  caldrà  presentar  una  declaració  complementària  en  el  termini d‟un 

mes comptat des de la data en què es coneix la variació. 

 

5. Tractant-se d‟utilitzacions que es realitzen al llarg de varis exercicis, el pagament de la taxa 

s‟efectuarà en el període que aprovi i anunciï l‟ajuntament, el qual no serà inferior a dos 

mesos. Amb la finalitat de facilitar el pagament, l‟ajuntament o BASE-Gestió d‟ingressos en 

el cas de delegació de la gestió tributària remetrà al domicili del subjecte passiu un 

document apte per permetre el pagament en l‟entitat bancària col·laboradora.  

 

No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l‟obligació de satisfer la 

taxa en el període determinat per l‟ajuntament, o BASE-Gestió d‟ingressos en el cas de delegació 

de la gestió tributària, en el seu calendari fiscal.  

 

6. Les variacions dels elements tributaris determinants de la quantia de la taxa de venciment 

periòdic hauran de declarar-se en el segon semestre de l‟exercici immediat anterior al de 

l‟acreditament.  

 



  

Ajuntament dels Pallaresos 
 

 

 

 

7. El  subjecte  passiu  podrà  sol·licitar  la  domiciliació  del  pagament  de la taxa, en aquest 

cas, s‟ordenarà el càrrec en compte bancari a meitat del període voluntari. 

 

Article 10. Notificacions de les taxes  
 

1. En supòsits d‟aprofitaments especials continuats que s‟estenguin a  varis  exercicis,  la  
primera  liquidació,  o  la  confirmació  de l‟autoliquidació,  es  notificarà  personalment  al  
sol·licitant  junt amb l‟alta en el registre de contribuents. La taxa d‟exercicis successius es 
notificarà col·lectivament, mitjançant l‟exposició pública  del  padró  en  el  tauler  d‟anuncis  
de  l‟ajuntament,  pel  període que determini l‟ajuntament o BASE-Gestió d‟ingressos, en 
cas que tingui delegada la gestió tributària.  
 

2. Els períodes de cobrament s‟anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província. 

 

Article 11. Infraccions i sancions  
 

1. 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.  
 
 

Article 12. Gestió per delegació  
 

1. Si  la  gestió,  la  inspecció  i  la  recaptació  del  tribut  han  estat  delegades total o 
parcialment a BASE-Gestió d‟ingressos, les normes  contingudes  als  articles  anteriors  
seran  aplicables  a  les actuacions que ha de fer l‟administració delegada. 
 

2. BASE-Gestió d‟ingressos establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la 
col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de 
simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d‟aquelles, o els 
procediments de liquidació o recaptació. 
 

3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme el BASE-Gestió 

d‟ingressos s‟ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança general de 

gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la 

titularitat dels quals correspon als municipis de la província de Tarragona que han delegat 

les seves facultats. 

 

 

Disposició derogatòria 

 

Amb l’entrada en vigor d’aquesta ordenança quedaran íntegrament derogades les 

ordenances fiscals núms.15, 17, 19, 26, 27, 30, en vigor fins el 31 de desembre de 2017. 
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Disposició final 

 

La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la Província, es 

començarà a aplicar a partir del dia 1 de gener de 2018 i restarà en vigor fins que sigui 

expressament modificada o derogada. 


