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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15 

TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES I 
CADIRES I ALTRES INSTAL·LACIONS AMB FINALITAT LUCRATIVA 

 

Article 1r.  Fonament i Naturalesa 

A l’empara del previst als articles 57 i 20 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hi-
sendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat 
amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix 
la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires i instal·lacions no fixes 
amb finalitat lucrativa que es regirà per la present Ordenança Fiscal. 
 

Article 2n. Fet Imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial de 
terrenys d’ús públic amb taules i cadires i instal·lacions no fixes amb finalitat lucrativa, en 
els termes establerts en aquesta ordenança fiscal. 
 

Article 3r. Subjectes Passius 

Són subjectes passius de la taxa regulada en aquesta ordenança, les persones físiques o 
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària, 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 4t. Quota Tributària 

La quota de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en les tarifes contin-
gudes a l'epígraf següent segons la superfície ocupada pels aprofitaments expressada en 
metres quadrats. 
 

a) Taxa per tramitació administrativa: 

S’aplicarà en cada tràmit administratiu relacionat amb aquesta ordenança, com 
poden ser altes, baixes i concessions, modificacions i transmissions de llicències, 
l’import serà l’establert a l’epígraf corresponent de l’Ordenança fiscal núm. 6 regu-
ladora de l’expedició de documents administratius. 

b)  Taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb taules, cadires, para-sols i 
similars, cartells comercials i altres instal·lacions comercials anuals o de 
temporada superiors a 15 dies amb finalitat lucrativa: 

 Per cada metre quadrat de superfície ocupada per taules i cadires i altres 
instal·lacions: 

 Anual Mensual 
Carrers de 1a. Categoria 53,60 € 4,75 € 
Carrers de 2a. Categoria 46,85 € 4,20 € 
Carrers de 3a. Categoria 30,35 € 2,75 € 

 



 
 

OF 15 
Vigent per a l’exercici 2023  

Última modificació novembre 2019 

Àrea de serveis generals i econòmics 
Gestió Tributària i Recaptació 

 

 

Plaça de la Vila , 1  Tel.- 753 98 00 Ext.1   Fax  - 750 77 50   08339 Vilassar de Dalt  NIF P0821300A  

 

 Per cada cartell comercial: 

Per cada cartell de persona física, jurídica o comercial ................... 60,90 € 
 
 

En el cas que a un terreny no pogués ser-li aplicable una determinada categoria 
de carrer, paga per la categoria 3a., que és la mínima. 

 

c) Taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb quioscos, venda 
d’alimentació no permanent i similars : 

 Per m2 o fracció d’ocupació i mes ..................................................... 5,00 € 

Amb un import mínim de 10,00 € 

 
d) Taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb parades, casetes de fira de 

qualsevol mena, espectacles o atraccions: 

 Casetes de fira, cavallets, auto-xoc i anàlegs a la Festa Major (període mà-
xim 2 setmanes):  

 Fracció fins a 50 m2, per m2 o fracció .............................................. 5,45 € 
 Fracció compresa entre 50,01 i 100 m2, per m2 o fracció ................ 4,00 € 
 Part que excedeixi de 100 m2, per m2 o fracció  .............................. 2,20 € 
 
 Amb un import mínim de 10,00 € 
 

 Instal·lació de circs:  

Circs i anàlegs per unitat i dia d’actuació ....................................... 108,20 € 
 

 
e) Taxa per l’ocupació de la via pública per a la venda i/o exposició de mercade-

ries i fires d’artesania (tèxtil, alimentació, flors...) i d’altres: 

Per metre quadrat i/o fracció i dia ............................................................... 0,90 € 
 
Amb un import mínim de 10,00 € 
 
No serà d’aplicació la taxa per a la venda i/o exposició de mercaderies i fires 
d’artesania, quan sigui de caràcter puntual, suposi una promoció econòmica i co-
mercial per al municipi i sigui declarada d’interès local per la Junta de Govern Lo-
cal. 

 
f) Taxa per l’ocupació de la via pública amb caixers automàtics i màquines ex-

penedores (Vènding): 

 Caixers automàtics d’establiments bancaris o caixes d’estalvi situats a 
l’exterior dels immobles en línia de façana que siguin susceptibles 
d’utilització des de la via pública: 

 Per cada caixer automàtic ................................................. 500,00 € anuals 
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 Caixers automàtics, instal·lats per part de comerços de vídeo club,a l’exterior 
dels immobles, en línia de façana que siguin susceptibles d’utilització des de 
la via pública: 

 Per cada caixer automàtic ................................................. 324,55 € anuals 
 

 Màquines expenedores (Vènding), que es troben annexes o no a 
l’establiment, en línia de façana i que sigui susceptible d’utilització des de la 
via pública: 

 Per cada màquina expenedora (Vènding) .......................... 324,55 € anuals 
 

g) Taxa per l’ocupació de la via pública per rodatges o per sessió fotogràfica: 

 Per rodatges de pel·lícules, vídeos i enregistraments de caràcter publicitari o 
comercial amb finalitat lucrativa independentment d’altres serveis que es re-
quereixen i amb prèvia autorització municipal .................. 250€/dia 

Queden excloses d’aquestes taxes els rodatges que beneficiïn la promoció 
del municipi, però es requerirà un informe del servei responsable per validar 
l’exempció.  

Exempció per les sessions i rodatges efectuats per escolars o universitaris 
prèvia acreditació corresponent. 

 

 Per sessió fotogràfica (en les mateixes condicions anteriors) ..... 150€/dia. 

 
En tots els casos, si es necessita un servei addicional (neteja, policia, etc) es co-
brarà l’import segons les hores de dedicació laboral del personal necessari. 
 

h) Taxa per l’ocupació de la via pública amb parades per a la venda de produc-
tes pirotècnics: 

 Per cada caseta per la venda de productes pirotècnics més el perímetre le-
gal de seguretat,......................................................... 1.500,00 €/temporada.  

i) Taxa per l’ocupació de la via pública per activitats subjectes a concessió: 

Quan per 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. 
 

Article 5è. Normes de Gestió 

Als efectes previstos en l'article anterior hom té en compte el següent: 
 

a) Si el nombre de metres quadrats de l'aprofitament no era sencer, s'arrodoneix per 
excés per obtenir la superfície ocupada. 

b) Si, com a conseqüència de la col·locació de veles, marquesines, separadors, bar-
bacoes i altres elements auxiliars, es delimita una superfície més gran que la que 
ocupen les taules i les cadires, es pren la superior com a base de càlcul. 
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c) Els aprofitaments poden ser anuals, quan s'autoritzin per a tot l'any natural, i tem-
porals, quan el període autoritzat comprengui una part de l'any natural. Tots els 
aprofitaments fets sense autorització administrativa es consideren anuals. 

d) Les diferents categories de carrers figuren annexes a aquesta ordenança. 

e) Els concessionaris de l’aprofitament hauran de pintar al seu càrrec una línea blan-
ca discontínua de 6 cm d’ample i trams de 20 a 40 cm delimitant tot l’àmbit de 
l’ocupació autoritzada. En acabar la concessió hauran de netejar la via pública de 
la senyalització efectuada. 

 

Article 6è.  

1. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquiden per a cada aprofitament 
sol·licitat i seran prorratejables pels períodes anual o de temporada autoritzat. 

 
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en 

aquesta ordenança, han de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, fer el dipò-
sit previ si s’escau i formular declaració on consti la superfície de l'aprofitament i els 
elements que s’instal·len. A més, han d'adjuntar un plànol detallat de la superfície que 
es pretén ocupar i de la seva situació dins del municipi. 

 
3. Els serveis tècnics d'aquest municipi comproven i investiguen les declaracions formu-

lades pels interessats, i les autoritzacions es concedeixen si no es troben diferències 
amb les peticions de llicències. Si n'hi havia, aquestes es notifiquen als interessats i 
es giren, si és el cas, les liquidacions complementàries que s'escaiguin.  

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

municipi la devolució de l'import ingressat. 
 
5. No es consent l'ocupació de la via pública fins que no s'hagi abonat el dipòsit previ 

esmentat anteriorment i fins que els interessats no hagin obtingut la llicència. L'in-
compliment d'aquest precepte pot originar la no concessió de la llicència sense perju-
dici del pagament de la taxa i de les sancions i els recàrrecs que s'escaiguin. 

 
6. Una vegada s'hagi autoritzat l'ocupació, hom l'entén prorrogada mentre l'Alcaldia no 

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

 
7. La presentació de la baixa té efectes a partir del primer dia del període natural de 

temps següent assenyalat en l'epígraf de la tarifa corresponent. Sigui quina sigui la 
causa que hom al·legui en contra, la no presentació de la baixa determina l'obligació 
de continuar pagant la taxa.. 

 
8. Les autoritzacions tenen caràcter personal i no poden cedir-se o subarrendar-se a 

tercers. L'incompliment d'aquest precepte provoca l’anul·lació de la llicència. 
 

9. L’assignació localitzada dels diferents espais que han d’ocupar les distintes parades o 
atraccions referides al punt d) de l’art. 4rt., la durà a terme l’ajuntament, procurant 
respectar el criteri de l’antiguitat en l’ocupació. 
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Article 7è. Acreditament 

1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï el gaudiment de l’aprofitament especial, moment que, 
a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la ma-
teixa 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 l’aprofitament especial. 
 
3. Quan s’ha produït el gaudiment de l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, 

l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament. 
 

Article 8è. Període impositiu 

1. El període impositiu serà el temps el qual s’ha autoritzat es dugui a terme l’ocupació 
de la via pública mitjançant taules i cadires amb finalitat lucrativa. 

 
2. Quan no s’autoritzi l’ocupació esmentada al punt anterior, o per causes no imputables 

al subjecte passiu no es pugui beneficiar  de l’aprofitament sol·licitat, procedirà la de-
volució de la taxa satisfeta. 

 
 

Disposició addicional  

Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa 
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors  
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin as-
pectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i re-
glamentaris de què porten causa. 
 

Disposició final 

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 28 de novembre de 
2019, entrarà en vigor el dia 01 de gener de l'any 2020 i continuarà vigent mentre no se 
n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no 
s'han modificat restaran vigents. 


