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ORDENANÇA FISCAL NUMERO 17 
 
TAXA PER OCUPACIÓ DEL VOL, SÒL I SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
Fent ús de les facultats concedides pels articles 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 20 a 27 i 57 
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004 del 5 de març, s’estableix la taxa per ocupació del vol, sòl i subsòl de la via 
pública. 
 
Article 2. Fet imposable 
És objecte d’aquesta exacció la utilització privativa o l’aprofitament especial derivat de 
l’ocupació permanent o provisional del vol, sòl i subsòl de la via pública que es relaciona en els 
diferents epígrafs de l’article 5 d’aquesta ordenança, amb excepció de la que correspondria 
per l’aprofitament especial constituït sobre les vies publiques municipals a favor de les 
empreses explotadores de serveis de subministrament o de telecomunicacions que resultin 
d’interès general o afectin a la totalitat o a una part important del veïnatge i que serà 
l’establerta a l’article 24.1.c) del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat pel RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb la salvetat prevista en el propi precepte 
respecte al règim especial de quantificació de la taxa referida als serveis de telefonia mòbil. 
 
Article 3. Subjecte passiu 
Estan obligades al pagament dels drets i taxes previstos en aquesta ordenança i al compliment 
de les disposicions que conté les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix 
l’article 35 de la Llei general tributària que utilitzin o aprofitin especialment el domini públic 
local en benefici particular o que en gaudeixin. 
 
Article 4. Acreditació 
1. La taxa s’acredita i s’inicia l’obligació de contribuir quan es concedeix la utilització privativa o 
l’aprofitament especial.  
2. L’obligació també neix en el moment en que es produeixi un aprofitament especial, encara 
que no hagi estat autoritzat. 
 
Article 5. Tarifes 
Epígraf I 
Taules, cadires i/o elements similars 
Ocupació de la via pública per un període de temps superior a tres dies amb taules, cadires o 
elements similars que  impedeixin o limitin l’ús comú general 
6 € / mes per m2, o fracció. 
 
Epígraf II 
Materials de construcció 
Ocupació de la via pública per un període de temps superior a tres dies amb materials de 
construcció o elements similars que  impedeixin o limitin l’ús comú general 
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10 € / dia amb independència de la superfície ocupada. 
 
Epígraf III 
Mercats i Fires 
A.- Ocupació de la via pública per parades del mercat setmanal conforme amb el seu 
reglament regulador,  
2 € / metre / dia  
La liquidació de la taxa a les parades fixes es farà trimestralment amb una bonificació del 5% 
de la quota i de manera diària a les parades eventuals 
 
B.- Ocupació de la via pública per parades durant la celebració de Fires conforme amb la seva 
ordenació 
10 € / metre / dia 
 
Epígraf IV 
De comerços. Mercaderies en exposició al carrer 
Ocupació de la via pública per mercaderies pròpies exposades al carrer  
2 € / metre lineal / mes  
 
 
Article 6. Gestió de la taxa 
1.- La liquidació provisional de la taxa es farà mitjançant el sistema d’autoliquidació en el 
moment de sol·licitar-ne l’autorització d’ocupació pel període previst i pels conceptes i l’import 
establert per a cada supòsit recollit en aquesta ordenança sense que es tramiti l’autorització 
corresponent fins a la formalització del pagament corresponent. 
 
La taxa es liquidarà de manera definitiva, en més o en menys prèvia declaració de la finalització 
de la ocupació concedida. 
 
2.- Quan el fet imposable tingui una durada superior a l’anual el cobrament de les quotes 
successives serà objecte de padró i s’acrediten el primer de gener de cada any. 
 
3.- Durant els dies de celebració de la Fira de Sant Andreu, es bonificarà en un 95% l’import de 
la taxa aplicable als paradistes amb domicili fiscal a la comarca del Priorat. 
 
Article 7. Indemnitzacions per la destrucció o deteriorament del domini públic  
1. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial provoquin la destrucció o el 
deteriorament del domini públic, el beneficiari s’obliga a reintegrar el cost total de les 
despeses corresponents a la reconstrucció o reparació del domini afectat i a dipositar-ne 
prèviament l’import, sense perjudici del pagament de la taxa que correspongui. 
 
2. Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al valor 
dels béns destruïts o a l'import del deteriorament dels malmesos. 
 
3. L'Ajuntament no pot condonar totalment o parcialment les indemnitzacions i els 
reintegraments a què es refereix aquest article. 
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Article 8. Infraccions i sancions 
Les quotes no satisfetes, s'exigiran pel procediment administratiu de constrenyiment segons el 
que es disposa en la vigent Llei General Tributària.  
 
Els aprofitaments de fet realitzats sense llicència, independentment de les sancions de policia 
que siguin procedents, es perseguiran com a infracció tributàries conforme amb les 
disposicions dels articles 181 i següents de la Llei General Tributària.  
 
Exencions 
Estan exempt del pagament de la taxa regulada per la present Ordenança, l’Estat, les 
Comunitats Autònomes i les Entitats Locals pels aprofitaments inherents als serveis de 
comunicacions que explotin directament i per tots aquells directament relacionats amb la 
seguretat de l’Estat o la seguretat ciutadana així com els quioscos instal•lat per l’Organització 
nacional de Cecs d’Espanya. 
 
Disposició addicional 
Única. En tot el que no estigui previst específicament en aquesta Ordenança, regiran les 
normes de Llei General Tributària i les disposicions que, si escau, es dictin per a la seva 
aplicació. 
 
Disposició final 
Única. Aquesta Ordenança entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de la província de Tarragona i continuarà en vigor mentre no s’acordi modificar-la o 
derogar-la. En cas de modificació parcial, els articles no modificats mantindran la seva vigència. 
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Diligències 
1.- El text de la present ordenança va ser aprovat per unanimitat dels 
presents a la sessió que representa la majoria absoluta legal dels 
membres de l’ajuntament de Falset, en la sessió ordinària celebrada 
el dia 17 de març de 2014. 
2.- Aprovada definitivament i publicada al BOP núm. 108 de data 12 
de maig de 2014. 
3.- Modificada conforme amb els acords adoptats pel Ple municipal 
en data 29 d’octubre de 2014 i publicat definitivament al BOP núm. 
287 de 16 de desembre de 2014. 

 
 


