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Ordenança Fiscal  

 

 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DEL 

DOMINI PÚBLIC 

 

 

 

 

Article 1r. 

Concepte. 

 

De conformitat amb el que es preveu en l’article 117, en relació amb l’article: 41.a) 

ambdós de la Llei: 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, 

l’Ajuntament de Cervià de Les Garrigues, estableix la taxa per utilitzacions privatives o 

aprofitaments especials derivats de l’ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic 

amb Parades, Barraques, Casetes de venda, Espectacles o Atraccions, Indústries del 

carrer i Ambulants i Rodatge Cinematogràfic, que s’especifica en les tarifes que es 

contenen en aquesta ordenança. 

 

 

Article 2n. 

Obligats Al Pagament. 

 

Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança les persones o 

entitats 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 3r. 

Quantia. 

 

 

1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la que es fixa en les 

tarifes contingudes en aquesta Ordenança. 

 

2. Les tarifes de la taxa seran les que figuren en aquesta Ordenança. 

 

 

Article 4t. 

Normes De Gestió. 
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1. Les quanties exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada 

aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pel període anual o de la 

temporada expressament autoritzada. 

 

2.  

a.) Els emplaçaments, instal·lacions, parades, etc.., podran treure’s a licitació 

pública abans de la celebració de les fires o mercat, i el tipus de licitació, en 

concepte de taxa mínima que servirà de base, serà la quantia fixada en les 

tarifes de l’annex d’aquesta Ordenança. 

 

b.) Es procedirà, abans de la subhasta, a la formació d’un plànol dels terrenys 

disponibles per ser subhastats, i s’enumeraran i s’indicarà la superfície de 

les parcel·les que han de ser objecte de licitació. També s’assenyalaran les 

parcel·les que poden destinar-se a cotxes de xoc, corcs, teatres, exposicions 

d’animals, neveries, bijuteria,etc.. 

 

c.) Si algun concessionari dels aprofitaments utilitzava una superfície més gran 

de la que hom li va adjudicar en la subhasta, pagarà, per cada metre quadrat 

utilitzat de més, el CENT Per CENT de l’import de l’augment, a més de la 

quantia fixada en les tarifes. 

          3. 

a.) Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments 

regulats en aquesta Ordenança i que no s’han tret a licitació pública, hauran 

de sol·licitar prèviament la Llicència corresponent, realitzar el dipòsit previ 

a què es refereix l’article 6.2.a.) següent i formular una declaració on hi 

consti la superfície d’aprofitament i els elements que s’hi instal·laran. 

També haurà d’adjuntar un plànol detallat de la superfície que es pretén 

ocupar i de la seva situació dins del municipi. 

 

b.) 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’escaigui. Les autoritzacions es 

concediran quan els interessats hagin arreglat les diferències i, si s’escau, 

quan hagin realitzat els ingressos complementaris corresponents. 

 

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

aquest Ajuntament de Cervià de Les Garrigues, la devolució de l’import 

ingressat. 

 

4. No es consentirà cap ocupació de la via Pública fins que els interessats no 

hagin abonat i obtingut la Llicència corresponent. 
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         5. 

a.) Les autoritzacions a què es refereixen la tarifa tercera i la tarifa cinquena 

s’entendran prorrogades mentre l’Alcaldia no acordi la seva caducitat o 

l’interessat, o els seus representants legítims, no presenti la baixa 

justificada. 

 

 

b.) La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període 

natural de temps següent assenyalat en l’epígraf de la tarifa que 

correspongui. La no presentació de la baixa determinarà l’obligació de 

continuar abonant la taxa. 

 

 

          6. Les autoritzacions tindran caràcter personal no podran ser cedides o 

subarrendades a tercers. L’incompliment d’aquest precepte provocarà l’anul·lació de la 

llicència, sense perjudici de les quanties que els interessats hagin d’abonar. 

 

 

Article 6è. 

Obligació De Pagament. 

 

1. 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 un dels períodes naturals de temps 

assenyalats en les tarifes. 

 

 

2. El pagament de la taxa es realitzarà: 

 

a.) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe en 

la dipositària municipal o allà on establís l’Ajuntament de Cervià de Les 

Garrigues, però sempre abans de retirar la Llicència corresponent. Aquest 

ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, d’acord amb el que es disposa en 

l’article: 47.1 de la Llei: 39/1988, de 28 de desembre, i s’elevarà a definitiu 

quan es concedeixi la llicència corresponent. 

 

b.) Quan es tracti de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzats i 

prorrogats, quan ja estiguin incloses en els padrons o matricules d’aquesta 

taxa, per semestres naturals, en les oficines de recaptació municipal que es 
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tinguin establertes, des del dia 16 del primer mes del semestre fins al dia 15 

del segon semestre. 

 

 

Epígraf 1r. 

Tarifes. 

 

a.) Llicencia per a l’ocupació de terrenys destinats a 

tómboles, rifes, vendes ràpides i similars. Per cada 5 

metres lineals: 

 

 

6,01,-€. 

b.) Llicències per a l’ocupació de terrenys dedicats a 

gronxadors, aparells voladors, cavallets, jocs de cavallets, 

cotxes de xoc i, en general, qualsevol mena d’aparells de 

moviment. Per cada 5 metres lineals: 

 

 

 

 

 

6,01,-€ 

c.) Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la 

instal·lació de casetes o parades per a la venda de 

joguines, ceràmiques, llumeneres, bijuteria i anàlegs. Per 

cada 5 metres lineals: 

 

 

 

 

6,01,-€ 

d.) Llicencies per a ocupacions de terrenys amb parades per a 

la venda de flors. Per cada 5 metres lineals: 
 

6,01,-€ 

e.) Per l’ocupació de la via publica o terrenys d’ús Públic per 

al rodatge de pel·lícules. Al dia pagaran una quota mínima 

de: 

 

 

 

30,05,-€ 

 

  f. Per la següent ocupació del domini   

 Ocupació mitjançant taules i cadires: Per cada m2 de superfície 

ocupada/anual.........................................1 € 

 Materials de construcció ......................................fins a 6m: 3 €/ dia - més de 6 

m2 però menys de 15: 7,5 € - més de 15 m2: 12 €  

 Tanques i bastides .................................30 cèntims / dia el metre quadrat  

 Càrregues i descàrregues amb talls al carrer ...............10 €/ dia  

 Grua.......................................3,5 €/ dia  
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DISPOSICIÓ FINAL. 

 

Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació al Butlletí 

Oficial de la Província de Lleida.  El seu període de vigència es mantindrà fins que 

s’esdevingui la seva modificació o derogació expressa. 

 

 

Aquesta Ordenança ha estat aprovada per l’Ajuntament de Cervià de Les Garrigues en 

sessió Ordinària celebrada el dia 23 del mes de desembre de 1999 i modificada en el ple 

de data 18 de desembre de 2020 

 

 


