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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20 
 

TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC PER PORTALADES, 
APARADORS I VITRINES 

 
 
Article 1. Concepte 
 
De conformitat amb el que es preveu en l'article 20 del Text refós de la Llei d’hisendes 
locals, aquest municipi estableix la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments 
especials que es derivin de la instal·lació o l'existència de portalades, aparadors i vitrines, 
que s'especifica en les tarifes que es contenen en l'annex corresponent, que es regiran 
per aquesta ordenança. 
 
Article 2. Obligats al pagament 
 
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança les persones a 
favor de les quals s'atorguin les llicències, o els qui es beneficiïn de l'aprofitament si és 
que es va procedir sense l'autorització corresponent. 
 
Article 3. Quantia 
 
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la següent: 
 
Portalades  (€ per metre lineal/any) 0,44 € 
Aparadors i vitrines  (€ per metre lineal/any) 3,62 € 
Veles  (€ per metre2 o fracció/any) 1,11 € 

 
Article 4. Normes de gestió 
 
1. Les quantitats exigibles d'acord amb la tarifa es liquidaran per cada aprofitament 

sol·licitat o realitzat i seran irreductibles per anys naturals. 
 
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en 

aquesta ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, realitzar 
el dipòsit previ a què es refereix l'article següent i formular una declaració on hi consti 
la superfície de l'aprofitament. També haurà d'adjuntar un plànol detallat de la 
superfície que es pretengui ocupar i de la seva situació dins del municipi. 

 
3. Els serveis tècnics d'aquest municipi comprovaran i investigaran les declaracions que 

han formulat els interessats, i les autoritzacions es concediran si no es troben 
diferències amb les peticions de llicències. Si n'hi havia, aquestes es notificaran als 
interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions complementàries que s'escaiguin. 
Les autoritzacions es concediran quan els interessats hagin arreglat les diferències i, 
si s'escau, quan hagin realitzat els ingressos complementaris corresponents. 

 
4. En el cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar a 

aquest municipi la devolució de l'import ingressat. 
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5. No s'autoritzarà cap dels aprofitaments regulats en aquesta ordenança fins que no 

s'hagi abonat el dipòsit previ a què es refereix l'article 6.2.a) següent i fins que els 
interessats no hagin obtingut la llicència corresponent. L'incompliment d'aquest 
precepte podrà originar la no concessió de la llicència, sense perjudici del pagament 
de la taxa i de les sancions i recàrrecs que s'escaiguin. 

 
6. Una vegada s'hagi autoritzat l'aprofitament, hom l'entendrà prorrogat mentre l'Alcaldia 

no acordi la seva caducitat o l'interessat, o els seus representants legítims en cas de 
defunció, no presentin la baixa justificada. 

 
7. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia de l'any natural 

següent al de la seva presentació. La no presentació de la baixa determinarà 
l'obligació de continuar pagant la taxa. 

 
Article 5. Obligació de pagament 
 
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 i prorrogats, el 

primer dia de cada any natural. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el dia 29 d’octubre de 2014, començarà a regir el dia 1 de gener de 2015, i 
continuarà vigent mentre no s'acordi la seva modificació o derogació. 
 
 
 


