TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC
Article 1r.

Fonament i naturalesa

De conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament
estableix la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic, que es regirà per aquesta ordenança fiscal.

Article 2n.

Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules i cadires,
quioscos, parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, així com l’ocupació
amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, cavallets, bastides, caixers
automàtics, màquines expenedores (Vending), rodatge cinematogràfic, sessió fotogràfica i altres
instal·lacions anàlogues.

Article 3r.

Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic, en concepte de
contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats que es refereix l’article 35 de
la Llei General Tributària que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en
benefici particular.

Article 4t.

Exempcions i bonificacions

1. No es concedirà cap exempció o bonificació, respecte a la taxa regulada per la present
Ordenança.
2. L’ocupació de la via pública degudament senyalitzada, per la restauració de les façanes dels
edificis, quedarà reduïda al 100 per 100 de la taxa.

Article 5è.

Tarifa

A) Ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa:
1. En els carrers Prat de la Riba, Barcelona, Mossèn Jacint Verdaguer, Camil
Fabra, Àngel Guimerà i Plaça Llibertat:
1.1. Reserva de via pública, per metre quadrat i temporada
de sis mesos de maig a octubre ..........................................
29,05 €/m2
1.2. Reserva de via pública, per metre quadrat en tot l'any ........
52,30 €/m2
2. En la resta de carrers del terme:
2.1. Reserva de via pública, per metre quadrat i temporada
de sis mesos de maig a octubre ..........................................
2.2. Reserva de via pública, per metre quadrat en tot l'any ........

15,75 €/m2
25,00 €/m2

B) Quiosc a la via pública:
1. Per metre quadrat o fracció d'ocupació i mes ...............................

4,50 €/m2

C) Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, situats en terrenys
d’ús públic:
1. Parades de venda en el mercat setmanal, per metre lineal o fracció, al dia:
1.1. En les reserves de lloc (fix o no fix) ...................................
1,46 €/ml
1.2. Noves autoritzacions, autorització de les transmissió
parades i modificació de les autoritzacions........................
60,00 €/tràmit
2. Barraques, cavallets, autoxoc i anàlegs per m2 i dia .................

0,50 €
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3. Circs:
3.1. Circs majors i anàlegs, per unitat i dia ...............................
3.2. Circs menors i anàlegs, per unitat i dia ..............................

169,15 €
112,75 €

No serà d’aplicació la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic regulada en aquest punt número
3, quan el circ subjecte d’aquesta taxa sigui declarat d’interès local per la Junta de Govern Local.

4. Tota classe de parades no incloses en epígrafs anteriors:
4.1. A l'any ...............................................................................
4.2. Al mes ...............................................................................
4.3. Al dia .................................................................................

603,95 €
127,80 €
40,70 €

5. Per a la venda de pirotècnia es regularà pel sistema de concert.
Pel punt 2 d’aquest apartat, durada màxima d’instal·lació dins de la Festa Major de tres setmanes.
Altres períodes d’instal·lació aniran d’acord amb el permís corresponent per part de l’àrea de Serveis
Generals. El període màxim d’instal·lació és d’un mes.

D) Ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes,
tanques, puntals, cavallets, bastides i d’altres instal·lacions anàlogues:
1. Contenidors d’obres (5 dies, de dilluns a divendres) .........................
50,75 €
(Només es podrà ocupar la via pública amb un contenidor)
2. Sac de runa d’obres, per dia .............................................................
5,65 €
(Com a màxim es podrà ocupar la via pública amb 2 sacs de runa)
3. Ocupacions amb materials, tanques i similars, de durada
inferior a un mes, per metre quadrat i dia ..........................................
0,90 €
4. Ocupacions amb materials, tanques i similars, de durada
superior a un mes, per metre quadrat i dia ........................................
0,65 €
5. Camions, per càrrega i descàrrega, mudances, muntatge de
grues i similars i talls de carrer, quota mínima al dia per
unitat (camió, grua i similar) ..............................................................
46,50 €
6. Quan com a conseqüència de l’ocupació de la via pública
sigui necessari disposar d’algun agent de la Policia Local del
Masnou, a part de la taxa que es meriti per la pròpia
ocupació de la via pública se satisfarà una quota, per hora i
agent de ............................................................................................
19,75 €
7. En el cas d’ocupacions de via pública que es realitzin o
afectin a zones d’aparcament amb limitació horària, la quota
a satisfer s’incrementarà, per plaça d’aparcament o
fracció/dia .........................................................................................
8,45 €
8. En el cas d’ocupacions de via pública que afectin el normal funcionament d’algun
edifici o equipament municipal, s’haurà de liquidar la quota que correspongui
amb un increment del 20% de la quota pels metres d’ocupació que afectin als
edificis o equipaments municipals.
Pel que fa als punts 1 i 2, d’aquest apartat, cal tenir en compte que la via pública no es podrà
ocupar durant el cap de setmana o dies festius amb sacs de runa ni contenidors d’obra.
Pel que fa als punts 3 i 4, d’aquest apartat, s’estableix una quota mínima de 43,95 euros.
Les sol·licituds d’ocupació de via pública a que fan referència els punts 3, 4 i 5, hauran d’anar
acompanyades del croquis corresponent, en el que s’haurà d’especificar la superfície a
ocupar, així com la protecció pel pas de vianants, si s’escau.
Les sol·licituds de llicència d’ocupació de la via pública amb bastides i similars, per a la
reparació de façanes, cobertes, terrasses i balcons dels edificis, estaran exemptes del
pagament de la taxa.
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Qualsevol ocupació de la via pública haurà d’estar degudament senyalitzada.
Les ocupacions de la via pública que s’hagin realitzat sense haver presentat la
documentació de legalització al registre general de l’Ajuntament, així com d’aquelles que
s’iniciïn sense haver obtingut prèviament la corresponent llicència, veuran incrementada la
taxa en un 100 per 100 dels imports assenyalats anteriorment.
E) Ocupació de via pública per a la venda i/o exposició de mercaderies i fires d’artesania
(tèxtil, alimentació, flors...) i d’altres:
1. Per metre quadrat i/o fracció i dia ........................................................
2. Quota mínima per sol·licitud ................................................................

0,85 €
15,00 €

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 comercial per al municipi
i sigui declarada d’interès local per la Junta de Govern Local.
F) Ocupació de la via pública amb caixers automàtics i màquines expenedores (Vending):
1. 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:
1.1. Per cada caixer automàtic ..................................................... 310,25 € anuals
2. 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:
2.1. Per cada caixer automàtic .....................................................

310,25 € anuals

3. Màquines expenedores (Vending), que es troben annexes o no a
l’establiment, en línia de façana i que sigui susceptible d’utilització
des de la via pública:
3.1. Per cada màquina expenedora (Vending) .............................

310,25 € anuals

G) Ocupació de la via pública per rodatges o per sessió fotogràfica:
1. Per rodatges de pel·lícules, vídeos i enregistraments televisius de
caràcter publicitari o comercial amb finalitat lucrativa,
independentment d’altres serveis que es requereixin i amb prèvia
autorització municipal ..........................................................................
2. Per sessió fotogràfica (en les mateixes condicions anteriors) .............

450,00 € / dia
250,00 € / dia

No serà d’aplicació la taxa per l’ocupació de la via pública regulada en l’apartat G), quan el
rodatge o la sessió fotogràfica subjecte d’aquesta taxa sigui declarat d’interès local per la
Junta de Govern Local.

Article 6è.

Meritació

1. Neix l’obligació de pagament en el cas de noves llicències d’ocupació, en el moment de
sol·licitar la corresponent llicència.
2. En els supòsits d’inici de l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires de caràcter
anual, l’import de la quota resultant es calcularà proporcionalment al nombre de trimestres
naturals que restin per transcórrer l’any, inclòs aquell en què es produeix l’inici de
l’aprofitament.
3. En el cas d’aprofitaments de caràcter anual ja autoritzats, la meritació es produirà el dia 1er
de gener i el període impositiu i comprendrà l’any natural.
4. En els supòsits d’inici de l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires de caràcter
temporal (maig a octubre), l’import de la quota resultant es calcularà en funció del trimestre en
que sol·liciti la llicència.
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a) Si la sol·licitud és abans o iniciat el primer trimestre que comprèn els mesos maig,
juny i juliol haurà d’abonar el 100% de la quota.
b) Si la sol·licitud es realitza iniciat el segon trimestre que comprèn els mesos d’agost,
setembre i octubre haurà d’abonar el 50% de la quota.
5. En el cas d’aprofitaments de caràcter temporal (maig a octubre) ja autoritzats, la meritació
es produirà el dia 1er de gener i el període impositiu serà trimestral i comprendrà el període
temporal autoritzat, és a dir, primer trimestre maig, juny i juliol; i segon trimestre agost,
setembre i octubre.
Respecte a les sol·licituds d’ocupació de terrenys d’ús públic regulades en l’article 5è, apartat D)
de la present ordenança, serà necessari dipositar l’import de la taxa quan es presenti la sol·licitud
d’autorització en l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, en concepte d’autoliquidació.

Article 7è.

Gestió i ingrés

1.

El pagament dels nous aprofitaments es realitzarà per liquidació o autoliquidació. Quan es
tracti d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats podran aparèixer refosos amb els padrons
anyals d’altres exaccions.

2.

Les baixes de les autoritzacions per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires
de caràcter temporal s’hauran de cursar com segueix:
-

Les baixes sol·licitades fins 31 de desembre, tindran efectes pel primer trimestre de
maig a juliol.

-

Les baixes sol·licitades fins 30 de juny, tindran efectes pel segon trimestre d'agost a
octubre.

Els que incompleixin aquesta obligació seguiran subjectes al pagament de l’exacció.
3.

Les baixes de les autoritzacions anuals per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i
cadires, s’hauran de cursar, com a màxim, l’últim dia laborable de cada trimestre natural, per
tenir efectes a partir del següent. Els que incompleixin aquesta obligació seguiran subjectes
al pagament de l’exacció.

4.

Quan la taxa s’exigeixi en règim d’autoliquidació, l’interessat haurà d’adjuntar a la sol·licitud
l’acreditació d’haver efectuat el pagament de la taxa.

5.

No es permetrà l’ocupació fins que hagi estat ingressat l’import previ i hagi estat concedida
l’autorització.

6.

En el supòsit de què es produeixin desperfectes en el paviment o en les instal·lacions de la
via pública, els titulars de la llicència o autorització estaran obligats a reintegrar l’import de les
despeses de reconstrucció i reparació derivats dels danys causats.

7.

Les quotes a les quals fa referència la tarifa de parades en el mercat setmanal, de la present
ordenança, seran exigibles per mensualitats avançades, a través d’un padró de caràcter
mensual i les baixes hauran de cursar-se com a màxim l’últim dia laborable del mes per tenir
efectes a partir del següent. Els que incompleixin aquesta obligació, seguiran subjectes al
pagament de l’exacció.

8.

Així mateix les altes que es produeixin dins l’exercici tindran efectes des de la data en què
neixi l’obligació de contribuir.

9.

Les quotes liquidades i no satisfetes es faran efectives per la via administrativa de
constrenyiment.

Article 8è.

Infraccions i sancions

S’aplicarà el règim d’infraccions i sancions tributàries establert en la Llei General Tributària i en les
disposicions que la complementen i desenvolupen.
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Vigència
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 25 de gener de 2018, entrarà
en vigor l’endemà de la publicació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província i continuarà vigent
mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.

Diligència
Aquesta ordenança va ser modificada pel Ple en sessió del dia 25 de gener de 2018, exposada al
públic mitjançant anunci que es va inserir en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 6 de
febrer de 2018, al tauler d’edictes electrònic d’aquesta corporació, i al diari El Punt Avui de data 5
de febrer de 2018.
Transcorregut el termini d'exposició no es va presentar cap reclamació; per tant, els acords han
esdevingut definitius i es publiquen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 28 de març
de 2018.
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