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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA 

(TAX14) 

 

Aprovació ple: 1-10-98 

Publicació en el BOP núm. 295, de 12-12-98 

Entrada en vigor: 1-1-99 

 

Modificacions: 

Aprovació Ple: 31/10/02 

Publicació en el BOP núm. 310, de 31-12-02 

Article 5  

 

Aprovació Ple: 30-10-2008 

Publicació en el BOP núm 311 (sup 6) de 31-12-2008 

Article 5 

 

Aprovació Ple: 17-11-2010 

Publicació en el BOP núm 308 de 29-12-2010 

Article 5 

 

Aprovació Ple: 8-11-2012 

Publicació BOP nº310 de 29-12-2012 

Article 5 

 

Aprovació Ple: 20-10-2015 

Publicació BOP nº 248 de 29-12-2015 

Article 5 

 

Aprovació Ple: 11-1-2018 

Publicació BOP núm 92 de 15-5-2018 

Article 8.F) 

 

Aprovació ple: 7-3-2019 

Publicació BOP núm 125 de 2-7-2019 

  



  

TAX14 

Pàgina 2 de 6 

  

Article 1.-  

En ús de les facultats concedides pels arts. 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola i l'art. 

106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim Local; i de conformitat 

amb el que preveu la normativa reguladora de les hisendes locals, l'Ajuntament de 

Picanya estableix la Taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials per 

l'ocupació de terrenys de domini públic. 

 

Article 2.-  

Constitueix el fet imposable, la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini 

públic per: 

-  Obres (majors i menors): contenidors d’obra, materials de construcció, instal·lació 

de bastides, maquinària, etc 

- espectacles, atraccions ferials, instal·lació d’unflables i altres activitats lúdiques. 

- casetes de venda fixes d’obra o prefabricades. 

- parades desmuntables de venda o informació. 

- necessitats ocasionals en el cas de mudances i actes festius.  

 

Article 3.-  

En matèria de beneficis tributaris s'estarà al que disposa la normativa reguladora de les 

Hisendes Locals. 

 

Article 4.- 

A) Són subjectes passius en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques 

així com les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, al favor de 

les quals s'atorguen les llicències i en general els que gaudisquen, utilitzen o aprofiten el 

domini públic local en benefici particular. 

B) Tindran la condició de substituts del contribuent, els constructors i contractistes de 

les obres. 
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Article 5.- Quota tributària 

1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada en la tarifa 

reflectida en l'apartat següent. 

 

2.  Les tarifes seran les següents: 

1. Parades desmuntables de venda o informació, per dia i m2 0’35€/m2/dia 

2. Reserva de via pública per necessitats ocasionals 2€/m lineal o 

fracció a partir 

de 50 cm 

3. Casetes de venda fixes d'obra o prefabricades per dia i m2 4€ 

4.Espectacles, atraccions ferials, instal·lació d’unflables i altres 

activitats lúdiques, per dia i m2: 

Temporal (més de 5 dies) 

Ocasional (més de 5 hores i menys de 5 dies) 

Puntual (menys de 5 hores) 

 

 

27€/m2 

10’8€/m2 

0’54 €/m2 

5. Ocupació de via pública amb contenidors d’obra, materials de 

construcció, instal·lació de bastides, maquinària i altres, per dia i 

m
2.- Per obra menor 

0,5€ 

6. Ocupació de via pública amb contenidors d’obra, materials de 

construcció, instal·lació de bastides, maquinària i altres, per dia i 

m
2.- Per obra major 

0,20 € 

Màxim: 

3300 €/any 

 

Aquestes tarifes s'aplicaran amb un cobrament mínim de 6€, excepte en el cas de reserva 

de via pública per necessitats ocasionals, en el qual cas es liquidarà com a mínim 8€ per 

a la reserva d’acte festiu (mínim 4 metres), i 20€ per a la reserva en el cas de mudances 

(mínim 10 metres). 

 

3 Les entitats sense ànim de lucre i associacions culturals i/o festives de la població, 

inscrites en el registre municipal d’associacions, no estaran subjectes a aquesta taxa. 
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No hi haurà subjecció a la taxa per l’ocupació de via pública per la realització d’actes de 

caràcter polític. 

En qualsevol cas, les entitats que instal·len casetes en la via pública durant les festes 

majors hauran de dipositar un fiança de 300€ anualment. 

 

Article 6.- Meritació  

1.- Quan es presente la sol·licitud que inicie l'actuació o l'expedient , que no es realitzarà 

o tramitarà sense que s'haja efectuat el pagament corresponent, per a la qual cosa 

s’haurà d’aportar el corresponent justificant. 

2.- Quan s'inicie l'ús privatiu o l'aprofitament especial, sense que en aquest cas la 

meritació de la taxa comporte l'autorització de l'ús o aprofitament.  

3.- Quan es tracte de concessions d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, la meritació 

es produirà el dia primer de cada any. Aquest és el cas de parades desmuntables de 

venda o informació i casetes de venda fixes d’obra o prefabricades. 

 

Article 7.- Període impositiu  

1.- El període impositiu s'ajustarà al període comprés entre l'inici i cessament de la  

utilització privativa o aprofitament especial. 

2.- En el supòsit núm. 3 de l'article anterior, el període impositiu comprendrà l'any natural. 

Excepte quan es tracte de declaracions d'alta d'activitat en aquest cas comprendrà des 

de la data de començament de l'activitat fins al final de l'any natural. En el cas de baixa 

per cessament de l'autorització les quotes comprendran des del primer dia de l'any 

natural fins a la data de cessament. 

 

Article 8.- Normes de gestió 

A) Es tramitaran per sol·licitud d’autorització les ocupacions de via pública del mercat 

ambulant. 

B) Es tramitaran per declaració responsable les següents ocupacions: 
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1. Ocupació de via pública per obres (majors i menors), contenidors d’obra, 

materials de construcció, instal·lació de bastides, maquinària, etc. 

2. Ocupació de via pública amb espectacles, atraccions ferials, instal·lació 

d’unflables i altres activitats lúdiques. 

Caldrà incloure el compromí de presentació d’una certificació emesa per un 

organisme de certificació acreditat (OCA) o l’informe final d’instal·lació emés per 

tècnic competent, després de realitzada la instal·lació. 

3. Ocupació de via pública amb casetes de venda fixes d’obra o prefabricades. 

4. Ocupació de via pública amb instal·lacions o parades desmuntables de venda 

o informació. 

5. Ocupació de via pública per necessitats ocasionals en el cas de mudances i 

actes festius. 

 

Article 9.-  

 El pagament  es realitzarà: 

1) Quan es tracte de declaracions responsables, amb el caràcter d'autoliquidació previ a 

la presentació de la sol·licitud. 

2) Quan es tracte d'autoritzacions ja concedides i sense durada limitada, una vegada 

incloses en els corresponents padrons o matrícules anuals, en el període de cobrança 

que s'establisca en el calendari fiscal. 

 

Article 10.- 

1.- De conformitat amb el que preveu la normativa vigent, quan la utilització privativa o 

l'aprofitament especial porte aparellada la destrucció o deterioració del domini públic 

local, el beneficiari, sense perjuí del pagament de la taxa que hi pertocara, estarà obligat 

al reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació 

i al dipòsit previ del seu import. 

2.- Si els danys foren irreparables, l'entitat serà indemnitzada en quantia igual al valor 

dels béns destruïts o l'import de la deterioració dels danyats. 
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3.- Les Corporacions locals no podran condonar totalment ni parcial les indemnitzacions 

i reintegraments a què es referix el present apartat. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present ordenança fiscal entrarà en vigor i començarà a aplicar-se  a partir de la seua 

publicació en el BOP i hi romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació 

expresses. 


