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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 32 
                                        
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLICENCIA DE TALL DE LA VIA PÚBLICA 
 
 

Article 1r -  Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4. del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 
d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de llicències de tall i 
ocupació del a via pública.  
 
Article 2n- Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’atorgament de la llicència de tall i ocupació de la 
via pública. 
 
Article 3r - Obligació de contribuir 
 
L’obligació de contribuir neix en el cas de sol·licitar llicència, en el moment de la sol·licitud i en els casos en que 
no es sol·licita pel fet de dur a terme el tall de carrer i ocupació de la via pública. 
 
Article 4t - Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones que sol·licitin o resultin 
beneficiades o afectades, pels serveis per haver sol·licitat la llicència o per haver formalitzar el tall i ocupació 
del carrer sense aquesta. 
 
Article 5è - Responsables 
 
Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d’una infracció 

tributària o que collaborin a cometre-la. 
 
Article 6è - Beneficis fiscals 
 
Les entitats sense finalitats lucratives o agrupacions de veïns que obtinguin autorització o llicència per a un tall 
de carrer per activitats no lucratives de tipus cultural, lúdic, festiu o esportiu gaudiran d’exempció de la taxa. 
 
Article 7 è- Quota tributària.   
 

 Ocupació i tall de la via pública per hores: 0,25 €/metre 

 Ocupació i tall de la via pública per dies: 0,70 €/metre 

 S’estableix una tarifa mínima per la tramitació de les llicències de tall per import de 27,40€/dia i una 
tarifa màxima de 65,75 €/dia. 

 
Quan es realitzi el tall i ocupació de la via pública sense haver sol.licitat prèviament la corresponent llicència les 
tarifes anteriors s’incrementaran en un 20 %. 
 
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 aspectes de la legislació 
vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, 
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s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,  en el moment en què es produeixi la 
modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
Aquesta Ordenança aprovada pel ple en sessió celebrada el dia 8 d’ octubre de 2012 entrarà en vigor el dia 1 
de gener de 2013 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació 
parcial, els articles no modificats continuaran vigents.  
 


