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Ajuntament de Consell 
Illes Balears 

 
 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L'OCUPACIÓ DE 
TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ, ENDERROCS, TANQUES, PUNTALS, CAVALLETS, BASTIDES 
I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES  
 
Article 1r. Concepte  
De conformitat amb el que es preveu en l’article 57 en relació amb l’article 20 ambdós del 
RDL 2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi 
estableix la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials constituïts per 
l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, enderrocs, 
tanques, puntals, cavallets, bastides i altres instal·lacions anàlogues, i que es regeix per 
aquesta ordenança.  
 
Article 2n. Fet imposable  
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l'aprofitament especial del 
domini públic local per l'obertura de sondatges i síquies en terrenys d'ús públic local i 
qualsevol remoció del paviment o voravies a la via pública. 
 
Article 3r. Subjecte passiu  
1. Son subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es 
refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària a favor dels quals s'atorguin llicències, o 
les que es beneficiïn de l'aprofitament si es va procedir sense l'autorització oportuna. 
2. Així mateix, estan obligades al pagament de la taxa d'aquesta Ordenança les persones o 
entitats que destrueixin o deteriorin el domini públic local, d'acord amb el que preveu 
l'article 24 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004,de 5 de març, encara que siguin les mateixes persones o entitats interessades les que 
facin la reposició, com també les despeses que origini el control de qualitat dels paviments i 
la comprovació de les densitats assolides en el mesclat de les síquies. 
 
Article 4t. Responsables  
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei general tributària. 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària. 
 
Article 5è. Quota tributària  
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes que 
es contenen en l'apartat següent.  
2. Les tarifes de la taxa seran les següents:  



 
Ocupació de la via pública amb mercaderies, materials relacionats amb la construcció o 
altres feta de mode transitori per dia o fracció i metre quadrat.......................................0’50 € 
 
Tancaments de carrers o via publica, per euros/hora....................................................15’00 € 
 
Article 6è. Exempcions i bonificacions  
1. No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa. 
 
Article 7è. Meritació  
1. Conformement a l'article 26 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, la taxa es meritarà en el moment de 
sol·licitar l'ús privatiu o l'aprofitament especial, que no es tramitarà si no s'ha efectuat el 
pagament corresponent. 
2. Quan es tracta de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, el 
primer dia de cada semestre natural. 
3. Quan es produeixi l'ús privatiu o l'aprofitament especial sense sol·licitar llicència, la 
taxa es meritarà en el moment d'inici de l'aprofitament. 
 
Article 8è. Període impositiu 
1. Quan l'aprofitament especial hagi de durar menys d'un any, el període impositiu 
coincidirà amb el determinat en la llicència municipal. 
2. Quan l'aprofitament especial ha estat autoritzat o prorrogat per a varis exercicis, la 
taxa es meritarà el primer de gener de cada any i el període impositiu comprendrà 
l'any natural, llevat 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 el gaudiment de l'aprofitament especial en el primer semestre, 
s'abonarà en concepte de taxa corresponent a aqueix exercici la quota íntegra. Si l'inici 
del gaudiment de l'aprofitament especial té lloc en el segon semestre de l'exercici es 
liquidarà la meitat de la quota anual. 
4. Si se cessa en el gaudiment de l'aprofitament especial durant el primer semestre de 
l'exercici procedirà la devolució parcial de la quota (la meitat). Si el cessament té lloc 
en el segon semestre, no procedirà la devolució de cap quantitat. 
 
Article 9è. Normes de gestió 
1. Les persones o entitats interessades en els aprofitaments regulats en aquesta Ordenança 
hauran de sol·licitar prèviament la corresponent llicència, autoliquidar la taxa, 
conformement a l'article 27 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, i formular una declaració en què constin els 
elements necessaris per a la fixació de la taxa. 
2. En cas de denegar-se les autoritzacions, els interessats podran sol·licitar a aquest 
Ajuntament la devolució de l'import corresponent, sempre que no s'hagués gaudit, utilitzat 
o aprofitat especialment el domini públic local i també quan per causes no imputables al 
subjecte passiu, el dret a la utilització o aprofitament del domini públic no se exerceixi. 
3. No es consentirà l'ocupació de la via pública, fins que no s'hagi autoliquidat la taxa i els 
interessats hagin obtingut la corresponent llicència. L'incompliment d'aquest mandat podrà 
donar lloc a la no concessió de la llicència, sense perjudici del pagament de la taxa i de les 
sancions i recàrrecs que pertoqui. 
4. D’acord amb el que es preveu en l’article 24 del RDL 2/2004, Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, quan, per causa dels aprofitaments regulats en aquesta 
ordenança, es produeixen desperfectes en el paviment o les instal·lacions de la via pública, 
els titulars de les llicències o els obligats al pagament han de procedir al reintegrament 



total de les despeses de reconstrucció i reparació d’aquests desperfectes o reparar els 
danys causats, que seran, en tot cas, independents dels drets liquidats pels aprofitaments 
realitzats. 
 
Article 10è. Infraccions i sancions  
Per a tot el que es refereix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les 
sancions que hi corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 
178 i següents de la Llei general tributària i la resta de disposicions que la 
desenvolupin i complementin. 
 
Disposició derogatòria única. 
1.- Amb l’aprovació definitiva de la present Ordenança Fiscal es deroguen expressament els 
articles 1 a 3 i 8 a 11 de l’Ordenança fiscal 1/2004, reguladora de la taxa per l’ocupació del 
domini públic aprovada pel Ple de data 25 d’abril de 2006. 
 
Disposició final 
La present ordenança entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de les Illes Balears, continuant la seva vigència fins tant sigui derogada o modificada. 
 
 


