Ajuntament d’Agramunt

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16
TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I VOL DELS TERRENYS I VIES D’ÚS PÚBLIC
LOCAL
Article 1r.- Fonament i naturalesa.
De conformitat amb allò que disposen els articles 57 i 20.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), s'estableix la taxa per ocupacions del
sòl, subsòl i vol de la via pública, que es regeix per les disposicions d’aquesta Ordenança.
Article 2n.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local que
deriva de les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública que s’especifiquen en les tarifes que es
contenen a l’article 6 d’aquesta Ordenança.
Aquesta taxa és independent i compatible amb el que fixa l’Ordenança per tramitació de documents,
autoritzacions administratives i llicències.
Article 3r.- Subjectes passius.
Tenen la consideració de subjectes passius i estan obligats al pagament:
Les persones físiques o jurídiques titulars de les llicències preceptives. Els constructors i els contractistes
d’obres que materialment realitzen els aprofitaments, cas de no coincidir amb els titulars de les llicències. Han
de respondre subsidiàriament, els propietaris de les obres o de l’edifici en benefici dels quals redunden els
aprofitaments.
Els beneficiaris dels aprofitaments regulats per aquesta ordenança, o els propietaris, o els arrendataris dels
elements col·locats en la via pública, o en béns d’ús públic, per aquest ordre.
Article 4t.- Responsables.
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una infracció
tributària o que collaborin a cometre-la.
2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article 33, de la Llei
General Tributària, respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions
tributàries d’aquestes Entitats.
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es
transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins el límit del valor de la
quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.
4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per al
compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels deutes següents:
a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple de l’import de la sanció.
b)Quan s’ha comès una infracció tributària greu de la totalitat del deute exigible.
c)En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions tributàries pendents en la
data de cessament.
5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei General
Tributària.
6. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial porti aparellada la destrucció o deteriorament del domini
públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa a què hagués lloc, estarà obligat al
reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu
import.
Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al valor dels bens destruïts o
l’import del deteriorament dels danyats.
L’Ajuntament no podrà condonar totalment ni parcialment les indemnitzacions i reintegraments a què es refereix el
present apartat
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7. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, prèvia conformitat del titular actual, podrà
sol·licitar de l’Ajuntament certificació dels deutes per taxes dimanants de l’exercici de l’explotació esmentada. Cas
que la certificació s’expedeixi amb contingut negatiu, el Sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels deutes
existents en la data d’adquisició de l’explotació econòmica.
Article 5è.- Beneficis fiscals.
1.- L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa quan
sol·licitin llicència per gaudir del aprofitaments especials necessaris per als serveis públics de comunicacions que
exploten directament, i per a altres usos que immediatament interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa
nacional.
2.- L’Organització Nacional de Cecs d’Espanya no està subjecta a la taxa per l’ocupació de via pública o de terrenys
d’ús públic mitjançant quioscos amb la finalitat exclusiva de facilitar als invidents la venda de bitllets de l’esmentada
organització.

2. No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.

Article 6è.- Base de gravamen.
6.1. Es prenen com a bases de gravamen d’aquesta ordenança:
a) La superfície total ocupada.
b) Els elements individualitzats en els epígrafs respectius per a cada activitat.
c) El tipus d’activitat exercida i els mitjans emprats.
d) El nombre de dies de l’aprofitament, per aquells de durada inferior a l’anualitat.
El nombre d’unitats que ocupin la via pública, pels de durada inferior a l’anualitat es tindrà en compte, a més a més,
el nombre de dies d’aprofitament.
Article 7e.- Quota tributària
1.- La quantia de la taxa serà el resultat d’aplicar les tarifes contingudes a l’apartat tercer següent.
2. No obstant això, per a les Empreses explotadores de serveis de subministres que afectin a la generalitat o a una
part important del veïnatge, la quantia de la taxa vindrà regulada per l’Ordenança núm. 26 reguladora de la taxa
per aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de subministraments que afectin a la generalitat o
una part del veïnat.
3. Les tarifes de la taxa seran les següents:

A - TARIFA PRIMERA.
Ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes,
tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
Conceptes:
€/dia
1-Ocupació de la via pública amb mercaderies, per m2
0,17
2-Ocupació de la via pública amb materials de construcció, runa
i altres aprofitaments anàlegs per m2
0,17
3-Ocupació de la via pública amb tanques, per m2
0,17
4-Ocupació de la via pública amb puntals, per cada element
0,17
5-Ocupació de la via pública amb estintols i bastides, per metre lineal
0,17
S’estableix una Tarifa mínima en tots els expedients
5,10
Els Serveis Tècnics municipals establiran en cas de tancaments d’obra en vies públiques urbanitzades, una
fiança, a retornar una vegada finalitzada l’obra i degudament revisada.

B - TARIFA SEGONA.
Ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, para-sol, veles i
vetlladors.
Conceptes:
Pel període comprès de l’1 de maig al 30 d’octubre.
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1- Ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, per unitat
Pel període comprès de l’1 de novembre al 30 d’abril.
2- Ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, per unitat
S’entén que una taula equival també a la instal·lació de quatre cadires.
Per dies esporàdics:
1- Ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, per unitat i dia

C - TARIFA TERCERA.
Instal·lació de quioscos a la via pública.
Concepte: Ocupació de la via pública, per metre quadrat:
Concessió d’1 mes o inferior
Concessió d’1 a 3 mesos
Concessió de 3 a 6 mesos
Concessió de 6 mesos a un any.

16,40€
16,40 €

2,10€

8,90
13,40
17,80
21,70

D - TARIFA QUARTA.
Ocupació per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús
públic i indústries del carrer i ambulants.
Conceptes:
1- Parades de mercat, per dia
1,80 €/ dia/m lineal
2- Parades de mercat amb reserva anual, per dia
1,35 €/ dia/m lineal
3- Atraccions festes (atraccions diverses, llits elàstics, tòmboles, casetes de tir i 3,00€/dia/m
similars,)
(m llargada + m amplada)
4.- Ocupació de terrenys amb camions o vehicles per a la venda d’entrepans,
1,10 €/ dia/m2
xurros, gelats, hamburgueses, xocolates, refrescos, begudes, etc
5.- Ocupació via pública no especificades anteriorment, per dia
1,10 €/ dia/m2
6.- Ocupació via pública amb objectes sense molestar( màquines expenedores i
0,50€/ dia/m2
altres )
7.- Activitats de restauració, àmbit firal
17,90 €/ dia/m2
8.-Instal·lació de circ en via pública
30,80 €
9.- Caixers automàtics
0,45 €/ dia
10.- Activitats que no s’han classificat: Qualsevol caseta d’espectacles que no
s’ha classificat en aquestes tarifes s’hi haurà de liquidar per analogía l’establert
en el punt 3.
11.- Ocupació via pública amb casetes de pirotècnica:
1,10 €/ dia per m2
Les parades de mercat amb reserva anual, el pagament s’efectuarà trimestralment i per tant cal que paguin
durant el primer mes del trimestre corresponent en concret al mes de gener, abril, juliol i octubre, en cas de no
satisfer el pagament durant aquests mesos es procedirà automàticament a la pèrdua del lloc de la parada de
mercat.

E - TARIFA CINQUENA.
Ocupació del sòl i la volada de la via pública.
Conceptes:
1-Rails, per metre lineal
2-Pals de ferro o obra, per unitat
3-Pals de fusta, per unitat
4-Cables, per metre lineal
5-Femelles d'ovelles per sostenir cables, per unitat
6-Caixes d'amarratge, de distribució o registre, per unitat.
7-Bàscules, per metre quadrat
8-Aparells automàtics accionats amb monedes, per unitat
9-Aparells de subministrament de carburants, per unitat
10.- Publicitat aèria amb banderoles

0,04
2,70
1,35
0,03
0,34
2,70
2,70
60,60
6,60
0,55/fanal o espai públic/dia
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11.- Instal·lació d’un punt de llum en un espai públic:

F - TARIFA SISENA.
Adquisició de comendament per pilona a la via pública

92,30€ per una connexió

28,00€

6.4. Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin procediments de licitació pública, l’import de la
taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la que recaigui la concessió, autorització o
adjudicació.
Art. 7è.- Exempcions
Estan exempts del pagament:
1. Els aprofitaments que resulten de les obres que fa l’Estat, la província i la comunitat autònoma, inherents als
serveis públics de comunicacions que exploten directament, i els que interessen a la seguretat i a la defensa del
territori nacional, així com obres de manteniment o millora pròpies de l’Ajuntament u Organisme Autònom que en
depenguin amb realització pròpia o adjudicades a tercers.
2. La instal·lació de contenidors de recollida de roba usada per part d’entitats sense ànim de lucre.

Article 8è.- Normes de gestió.
A) Gestió ordinària
1. L’exacció merita des que comença l’obligació de contribuir d’acord amb l’article 2 d’aquesta ordenança, i es
liquida per cada aprofitament sol·licitat o fet i pel temps que l’interessat indica en sol·licitar la llicència. Si el
temps no es determina, les liquidacions s’han de fer pels períodes irreductibles assenyalats en les tarifes fins
que el contribuent sol·liciti la declaració de baixa.
La taxa es gestionarà pel règim d’autoliquidació quan el procediment s’iniciï a instància del subjecte passiu
pels conceptes inclosos a la tarifa segona Taules i cadires, carpes, veles i para-sols. A aquests efectes, quan
es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient es complimentarà també degudament l’imprès
d’autoliquidació. L’interessat haurà d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditament d’haver efectuar el
pagament de la taxa corresponent.
En els supòsits diferents de l’anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan es presenti la sol·licitud
d’autorització per a procedir al gaudiment de l’aprofitament especial esmentat.
L’import de la taxa s’ha de pagar, sempre, abans de començar l’aprofitament.
Quan l’ocupació de la via pública és obligatòria per disposició de les normes urbanístiques, les tarifes s’hauran
de meritar encara que els particulars no ho sol·licitin.
2. Els particulars o les entitats interessades a obtenir la llicència per ocupar la via pública o els terrenys d’ús
públic han de presentar la sol·licitud a l’administració municipal, en que es detalli l’extensió superficial i la
temporal de l’aprofitament i s’hi ha d’adjuntar croquis corresponent i els plànols o esbossos de les
instal·lacions i totes les dades que l’administració municipal consideri convenients, en els terminis establerts en
cada cas en la Ordenança Municipal de l’Us de la via i els espais públics d’Agramunt. L’estil i les
característiques dels quioscos i terrasses de cafeteries, restaurants i altres establiments s’han d’adequar als
models i al volum que indica l’Administració si estan establerts amb caràcter general o particular d’alguna zona
o sector urbà.
En els casos d’aprofitaments puntuals es sol·licitarà la llicència del mateix prèviament a l’aprofitament amb la
mateixa documentació regulada en l’apartat 2 d’aquest article.
3. Els titulars dels aprofitaments han de formular davant l’Administració municipal, quan els acabin, les
declaracions de baixa corresponents abans del 31 de desembre de l’any que es produeix aquesta
circumstància; aquestes declaracions tenen efecte a partir de l’exercici següent al que es formulen. Si no es
determina amb claredat la durada dels aprofitaments, els titulars de les llicències han de presentar la
declaració de baixa en acabar-los, perquè l’Administració no faci més liquidacions.
Continuen subjectes al pagament de la tarifa els qui no compleixen aquesta obligació.
Les llicències per ocupació de via pública, qualsevol que sigui la data de la seva concessió, no sobrepassaran
en la seva durada els terminis de la llicència autoritzada. En cas de prorroga, els
titulars de les llicències han de fer una nova sol·licitud amb l’antelació que s’indica en cada cas en la
ordenança Municipal de l’Us de la via i els espais públics d’Agramunt. Quan la llicència ha caducat, s’ha
anul·lat o hi ha hagut una modificació especial, l’Administració municipal ha d’aplicar les mesures que calguin
perquè s’acabi, immediatament, la restricció d’ús públic de carrers i terrenys municipals.
Quan la llicència ha caducat, s’ha anul·lat o hi ha hagut una modificació especial, l’Administració municipal ha
d’aplicar les mesures que calguin perquè s’acabi, immediatament, la restricció d’ús públic de carrers i terrenys
municipals.
4. En atorgar-se les llicències, l’Administració municipal pot fer delimitar, amb marques o grafismes sobre el
paviment de la via pública, la superfície a ocupar pels concessionaris.
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5. Les llicències que s’atorguen s’entenen sempre concedides en precari i poden ser revocades esporàdica o
definitivament, quan calgui per motius d’utilitat pública. Per aquest concepte, no hi ha indemnització de cap
tipus.
6. En el supòsit que, amb motiu dels aprofitaments regulats per aquesta ordenança, s’ocasionin desperfectes
en el paviment, en les instal·lacions dels serveis municipals, en la via o en els terrenys públics, els seus titulars
tenen obligació de pagar el total de les despeses de reconstrucció i reparació, d’acord amb la valoració que
facin els serveis tècnics municipals.
B) Venda ambulant
1) Les llicències per a l’exercici d’oficis o vendes ambulants i serveis semblants són de caràcter personal i
seran transferibles segons la regulació sectorial.
2) Els titulars de les llicències han de conservar mentre realitzen l’activitat, el document que acredita la llicència
i també dur la placa o el distintiu en un lloc visible, si així ho decideix l’Ajuntament.
3) Les ocupacions de la via pública i dels terrenys d’ús públic per a la venda ambulant es regiran
supletòriament per l’establert en la normativa de venda no sedentària, i les disposicions normatives que es
dictin per l’Ajuntament o organisme en qui delegui la competència.
Article 8è.- Acreditament.
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 gaudir de les ocupacions del domini públic local regulades en l’apartat de les tarifes.
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.

Article 9è.- 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, l’acreditament de la taxa tindrà
lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici, o
cessament en la utilització privativa o aprofitament especial, en què s’aplicarà el previst en els apartats següents:
3. Quan s’iniciï l’activitat en el primer semestre, s’abonarà en concepte de taxa corresponent a aquell exercici la
quota íntegra. Si l’inici de l’activitat té lloc en el segon semestre de l’exercici es liquidarà la meitat de la quota anual.
4. Si se cessa en l’activitat durant el primer semestre de l’exercici es procedirà a la devolució parcial de la quota (la
meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre, no es procedirà a retornar cap quantitat.
5. Quan no s’autoritzi l’aprofitament especial o per causes no imputables al subjecte passiu, no es pugui dur a
terme el mateix, es procedirà a la devolució de l’import satisfet.

Article 10è.- Règim de declaració i ingrés.
1. La taxa es podrà exigir en règim d’autoliquidació.
1.1. Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per 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 el funcionari municipal presti l’assistència necessària per determinar el deute.
1.2. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte 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.
2. Tractant-se d’utilitzacions que es realitzen al llarg de varis exercicis, el pagament de la taxa s’efectuarà en el
primer trimestre de cada any. Amb la finalitat de facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte
passiu, un document apte per a permetre el pagament en 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 en el seu calendari fiscal.
3. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa, en aquest cas, s’ordenarà el càrrec
en compte bancari durant l’última desena del període de pagament voluntari.
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Article 11è.- Notificacions de les taxes.
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la primera liquidació té
caràcter periòdic, 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 es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província.
2. A l’empara del que preveu la Disposició Transitòria segona de la Llei 25/1998, les taxes de caràcter periòdic
regulades en aquesta Ordenança que són conseqüència de la transformació dels anteriors preus públics no estan
subjectes al requisit de notificació individual, sempre que el subjecte passiu de la taxa coincideixi amb l’obligat al
pagament del preu públic al que substitueix.

Article 12è.- Gestió per delegació.
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Lleida, les normes contingudes als articles anteriors
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la collaboració
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 i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió Tributària, s'ajustaran al
que preveu la normativa vigent i a 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 Lleida
que delegaren les seves facultats a la Diputació.
Article 13è.- Garantia per danys
1. Quan l’ocupació de la via pública pels elements regulats en aquesta ordenança pugui ocasionar danys en el
paviment de la via pública, o en qualsevol servei municipal d’infraestructura urbanística, jardineria o mobiliària
urbà, i en cas que els serveis tècnics municipals ho considerin, serà requisit previ, a la concessió de
l’autorització, fer el dipòsit d’una fiança per respondre dels danys que en aquests elements s’hi puguin
ocasionar durant el temps que duri la mateixa.
2. La quantitat que s’ha de dipositar la fixen els serveis tècnics municipals, i es té en compte: la superfície de la
via pública que s’utilitza, l’entitat dels serveix tècnics municipals que puguin ser afectats, els elements o tipus
de materials existents i els preus de mercat vigents en el moment de sol·licitar l’autorització per a la
reposició del paviment, de les instal·lacions.
3. A sol·licitud del contribuent, es podrà dipositar una fiança única, calculada amb les responsabilitats que es puguin
efectuar durant tot un any.
4. Un cop caducada l’autorització, es tornaran els diners de la fiança, previ informe favorable dels serveis tècnics
municipals, o, si escau, s’haurà d’exigir la diferència que es pugui produir per causa dels desperfectes de tots tipus
que s’hagin ocasionat.

Article 14è.- Infraccions i sancions.
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei General Tributària, l’Ordenança
municipal reguladora de l’ús de la via pública i la seva normativa de desenvolupament.
Disposició final.
Aquesta ordenança fiscal s’ha modificat per l’Ajuntament Ple en sessió celebrada en data 9 de novembre de
2017 i publicada la seva aprovació definitiva en el BOP núm. 248 de data 29 de desembre de 2017 i entra en
vigor el dia 1 de gener de 2018 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la seva modificació i derogació.

Vist i plau
L'alcalde
Bernat Solé Barril

La secretària
Sara Miñarro Gómez

Plaça de l’Església, 1  25310 Agramunt (l’Urgell)  Tel. 973 392 807  Fax. 973 390 040  http://agramunt.cat  a/e: ajuntament@agramunt.cat

