
Ordenança Fiscal NÚMERO 7

REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE VIES I TERRENYS D’US
PÚBLIC 

Article 1.- Naturalesa, objecte i fonament

1. En ús de les facultats que concedeix l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases de règim local i, específicament l'article 57 de del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que
disposen els articles 20 a 27 d'aquesta norma, aquest Ajuntament fixa la taxa per l'ocupació de
vies i terrenys d'ús públic.

2. L’Organització Nacional de Cecs d'Espanya no està subjecta a la taxa per l'ocupació de via
pública o de terrenys d'ús públic mitjançant quioscos amb la finalitat exclusiva de facilitar als
invidents la venda de bitllets de l'esmentada organització.

3. No estaran subjectes a aquest tribut els aprofitaments d'interès públic, social o cultural, tipificats
així  per  Decret  d'Alcaldia  en  virtut  del  caràcter  institucional  del  subjecte  passiu  i  de  les
característiques específiques de la causa que motiva la utilització dels terrenys d'ús públic. 

Article 2.- Fet imposable

El determina l'ocupació de la via pública amb algun dels elements que són objecte d'aquesta
Ordenança i l'obligació de contribuir comença en el moment que l'aprofitament s'utilitza o des que
s'inicia, si es fa sense la llicència.

Article 3.- Subjectes passius

Tenen la consideració de subjectes passius i estan obligats al pagament:
Les persones físiques o jurídiques titulars de les llicències preceptives.
Els constructors i els contractistes d'obres que materialment realitzen els aprofitaments, cas de no
coincidir amb els titulars de les llicències. Han de respondre subsidiàriament, els propietaris de les
obres o de l'edifici en benefici dels quals redunden els aprofitaments.
Els  beneficiaris  dels  aprofitaments  regulats  per  aquesta  ordenança,  o  els  propietaris,  o  els
arrendataris dels elements col·locats en la via pública, o en béns d'ús públic, per aquest ordre.

Article 4.- Base de gravamen

Es prenen com a bases de gravamen d'aquesta ordenança:
a) La superfície total ocupada.
b) El tipus d'activitat exercida i els mitjans emprats.
c) El nombre de dies de l'aprofitament, per aquells de durada inferior a l'anualitat.

Article 5.- Base imposable i tarifes

Les bases imposables d'aquesta taxa i les diferents tarifes a aplicar queden recollides a l'Annex I.

Article 6.- Quotes

Les quotes exigibles per aquesta ordenança fiscal són de caràcter irreductible d'acord amb el
període fixat en la tarifa corresponent.

Article 7.- Exempcions

Estan exempts del pagament:
1. Els aprofitaments que resulten de les obres que fa l'Estat, la província i la comunitat autònoma,



inherents als serveis públics de comunicacions que exploten directament, i els que interessen a
la seguretat i a la defensa del territori nacional.

2.  L'ocupació de vials o zones verdes que s'hagin cedit per poder obtenir la llicència d'obres, o bé
per la gestió prèvia d'una unitat d'actuació, en ambdós supòsits, pel temps que duri l'obra.

3. La instal·lació de contenidors de recollida de roba usada per part d’entitats sense ànim de lucre
prèvia autorització de l’exempció per Decret d’Alcaldia.

El beneficiari d'alguna exempció està subjecte a l'obligació assenyalada en el paràgraf 2 de l'article
8 d'aquesta Ordenança.

Article 8.- Normes de gestió

A) Gestió ordinària
1. L'exacció merita des que comença l'obligació de contribuir d'acord amb l'article 2 d'aquesta

ordenança, i es liquida per cada aprofitament sol·licitat o fet i pel temps que l'interessat indica
en sol·licitar la llicència. Si el temps no es determina, les liquidacions s'han de fer pels períodes
irreductibles assenyalats en les tarifes fins que el contribuent sol·liciti la declaració de baixa.
La taxa serà liquidada per  l’Administració,  que la notificarà al  subjecte passiu,  per al  seu

pagament.
L'import de la taxa s'ha de pagar, sempre, abans de començar l'aprofitament.
En els supòsits d'utilització conjunta de diferents elements que ocupin la via pública, les tarifes
es consideraran individualment i seran de pagament simultani.
Quan l'ocupació de la via pública és obligatòria per disposició de les normes urbanístiques, les
tarifes s'hauran de meritar encara que els particulars no ho sol·licitin.

2. Els particulars o les entitats interessades a obtenir la llicència per ocupar la via pública o els
terrenys d'ús públic han de presentar la sol·licitud a l'administració municipal, en que es detalli
l'extensió superficial i la temporal de l'aprofitament i s'hi ha d'adjuntar croquis corresponent i els
plànols o esbossos de les instal·lacions i totes les dades que l'administració municipal consideri
convenients.
L'estil  i  les  característiques  dels  quioscos  i  terrasses  de  cafeteries,  restaurants  i  altres
establiments s'han d'adequar als models i al volum que indica l'Administració si estan establerts
amb caràcter general o particular d'alguna zona o sector urbà.
En  els  casos  d'aprofitaments  puntuals  es  sol·licitarà  la  llicència  del  mateix  prèviament  a
l'aprofitament amb la mateixa documentació regulada en l'apartat 2 d'aquest article.

3. Els titulars dels aprofitaments han de formular davant l'Administració municipal, quan els acabin,
les declaracions de baixa corresponents abans del 31 de desembre de l'any que es produeix
aquesta circumstància; aquestes declaracions tenen efecte a partir de l'exercici següent al que
es formulen.
Les llicències per ocupació de via pública amb vetlladors, carpes, veles i parasols, qualsevol
que sigui la data de la seva concessió, no sobrepassaran en la seva durada el 31 de desembre
de l’any  en que s’atorguin. Els titulars de les llicències han de fer una nova sol·licitud amb
temps suficient per exercicis o períodes de temps successius.
Si no es determina amb claredat la durada dels aprofitaments, els titulars de les llicències han
de  presentar  la  declaració  de  baixa  en  acabar-los,  perquè  l'Administració  no  faci  més
liquidacions.  Continuen  subjectes  al  pagament  de la  tarifa  els  qui  no compleixen  aquesta
obligació. Quan la llicència ha caducat, s'ha anul·lat o hi ha hagut una modificació especial,
l'Administració municipal ha d'aplicar les mesures que calguin perquè s'acabi, immediatament,
la restricció d'ús públic de carrers i terrenys municipals.

4. En atorgar-se les llicències, l'Administració municipal pot fer delimitar, amb marques o grafismes
sobre el paviment de la via pública, la superfície a ocupar pels concessionaris.

5. Les llicències que s'atorguen s'entenen sempre concedides en precari i poden ser revocades
esporàdica o definitivament, quan calgui per motius d'utilitat pública. Per aquest concepte, no hi
ha indemnització de cap tipus.

6. En el supòsit que, amb motiu dels aprofitaments regulats per aquesta ordenança, s'ocasionin
desperfectes en el paviment, en les instal·lacions dels serveis municipals, en la via o en els
terrenys  públics,  els  seus  titulars  tenen  obligació  de  pagar  el  total  de  les  despeses  de
reconstrucció i reparació, d'acord amb la valoració que facin els serveis tècnics municipals.



B) Venda ambulant
1. Les llicències per a l'exercici d'oficis o vendes ambulants i serveis semblants són de caràcter

personal i per tant intransferibles.
2.  Els titulars de les patents han de conservar mentre realitzen l'activitat, el document que acredita

la llicència i també dur la placa o el distintiu en un lloc visible, si així ho decideix  l'Ajuntament.
3. La patent per a l'exercici d'indústries o d'oficis ambulants no autoritza al titular a ocupar cap

superfície, només es pot estacionar, en llocs no prohibits, el temps que cal (màxim 30 minuts),
per realitzar les operacions o transaccions pròpies de l'activitat o de l'ofici objecte de la patent.
La distància o recorregut d'un estacionament a un altre ha de ser, com a mínim, de 100 metres
i no es pot fer una parada davant d'establiments de venda de productes similars.

4. Les ocupacions de la via pública i dels terrenys d’ús públic per a la venda ambulant es regiran
supletòriament per l’establert en el Reglament de venda no sedentària de l’Ajuntament.

Article 9.- Garantia per danys

1.  Quan l'ocupació de la via pública pels elements regulats en l'Annex I d'aquesta ordenança
pugui ocasionar danys en el  paviment de la via pública,  o en  qualsevol servei  municipal
d'infrastructura urbanística, jardineria o mobiliària urbà, serà requisit previ , a la concessió de
l'autorització, fer el dipòsit d'una fiança per respondre dels danys que en aquests elements s'hi
puguin ocasionar durant el temps que duri la mateixa.

2.- La quantitat que s'ha de dipositar la fixen els serveis tècnics municipals, i es té en compte:  la
superfície de la via pública que s'utilitza, l'entitat dels serveix tècnics municipals que puguin ser
afectats i els preus de mercat vigents en el moment de sol·licitar l'autorització per a la reposició
del paviment i de les instal·lacions.

3.- Els elements que ocupin vies públiques que no estiguin pavimentats són exempts del dipòsit.
4.-  A  sol·licitud  del  contribuent,  es  podrà  dipositar  una  fiança  única,  calculada  amb  les

responsabilitats que es puguin efectuar durant tot un any. 
5.- Un cop caducada l'autorització, es tornaran els diners de la fiança, previ informe favorable dels

serveis tècnics municipals, o, si escau, s'haurà d'exigir la diferència que es pugui produir per
causa dels desperfectes de tots tipus que s'hagin ocasionat.

Article 10.- Infraccions i sancions

1. Són casos especials d'infracció:
a. La realització de qualsevol aprofitament de via pública sense la preceptiva municipal.
b.  La continuïtat  en l'aprofitament  un cop  acabat  el  termini  de  la  llicència  o  desprès  que

l'Administració municipal hagi acordat la baixa.
c.  Ocupar una superfície  més gran que l'autoritzada o bé emprar  un nombre més elevat

d'elements que els autoritzats.
d. El sots-arrendament o la cessió de l'aprofitament sense la corresponent llicència municipal.
e. Fer un ús de l'aprofitament distint de l'autoritzat.

2.  Per  a tot  el  que fa referència a la  qualificació de les infraccions i  també de les sancions
corresponents, s'ha de fer el que disposen els articles 181 i següents de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària.  

La imposició de sancions mai no eximeix de la liquidació i del cobrament de les quotes meritades
no prescrites.

Disposició transitòria primera
Se suspèn el  cobrament de la  tarifa 5a de l’Annex I  d’aquesta ordenança des de
l’entrada en vigor en la regió sanitària de Lleida de les mesures establertes en l’Ordre
SND/399/2020,  de 9  de maig,  per  a  la  flexibilització  de determinades restriccions
d’àmbit nacional, fins al dia 31 de desembre de 2020.



Anna Gallart Oró, secretària de l'Ajuntament de les Borges Blanques, 

CERTIFICO

Que la present ordenança és una refosa de l'ordenança fiscal aprovada inicialment i
publicada íntegrament al  BOP de Lleida número 182 de data 30 de desembre de
2008,  i  de  les  modificacions  que  s'han  anat  produint per  acord  de  Ple  fins  a  dia
d'avui, degudament publicades al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

Que la darrera modificació d'aquesta ordenança fiscal, ha estat aprovada inicialment
pel Ple en sessió ordinària de data 28 de maig de 2020.

Que acord es va exposar al públic en el BOP de Lleida número  107 de data 4 de juny
de 2020 i en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament per un període
de 15 dies hàbils.

Que contra l'esmentat acord i dins el període d'exposició pública, no es va presentar
cap al.legació, aprovant-se definitivament en data 29 de juny de 2020.

L'aprovació definitiva de la modificació fou publicada en el BOP de Lleida número
131 de data 9 de juliol de 2020.

Aquesta  ordenança  continuarà  vigent  mentre  no  se  n'acordi  la  modificació  o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.

I perquè així consti, expedeixo el següent certificat amb el vist i plau del Sr. Alcalde.

Les Borges Blanques, 9 de juliol de 2020

Vist i plau
L’Alcalde

Enric Mir i Pifarré



ANNEX I. TARIFES

Tarifa primera. Ocupació de la via pública amb mercaderies

1.  Ocupació o reserva especial de la via pública o terrenys
d’ús públic que facin els industrials amb materials o 
productes de la indústria o comerç a què dediquen la seva 
activitat, inclosos els vagons o vagonetes metàlliques 
anomenats “containers”, al semestre per m2 o fracció ...... 75,00 €

2.  Ocupació o reserva especial i transitòria de la via.
pública, per mes o fracció i metre quadrat ..........................   8,50 € 

Tarifa segona. Ocupació amb materials de construcció

1.   Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb
runes, materials de construcció, vagons per a la seva
recollida o dipòsit i altres aprofitaments anàlegs:
Per metre quadrat o fracció, al mes: .................................   8,50 €

2.  La tarifa mínima per ocupació serà de............................... 16,50 € / mes o fracció

Tarifa tercera. Tanques, puntals, estintols, bastides, grues, etc.

1.  Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb
puntals, estíntols, bastides, grues i altres elements anàlegs, amb
tanques, caixes de tancaments, siguin o no per obres i 
altres installacions anàlegs:
Per metre quadrat o fracció, al mes ..................................   8,50 €

2.  La tarifa mínima per ocupació serà de............................... 16,50 € / mes o fracció

Tarifa quarta.- Tall de carrers

1.- Les dues primeres hores .................................................. GRATUÏT
2.- A partir de la tercera hora, per dia o fracció ..................... 16,50 €

Tarifa cinquena.- Ocupació amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

Per cada taula amb 4 cadires, sense tancat ...........................                         8,00 € / bimestre
Per cada tancat fix ............................................................... 2,00 € / m2 bimestre

Tarifa sisena.- Instal.lació de quioscos a la via pública
                                                                         

Tota mena de quioscos dedicats a la venda de
qualsevol producte, per m2 i mes. Euros                                      4,20 € 

Normes particulars d’aplicació:

Les quantitats que s’estableixen en la tarifa anterior s’aplicaran íntegrament als 25 primers metres
quadrats de cada ocupació. Cada metre quadrat d’excés tindrà un recàrrec del 10 per cent en la
quantitat fixada en la tarifa

Tarifa  setena.-  Instal.lació  de  parades,  barraques,  casetes  de  venda,  espectacles  o
atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants

1. Llicència  per  a  l’ocupació  de  terrenys  destinats a llits elàstics, inflables, i similars, 
gronxadors,  aparells  voladors,  cavallets,  jocs   de  cavallets, cotxes  de  xocs i, en 



general qualsevol mena d’aparells  de moviment, circs i teatres : 

Fins a 25 m2, euros/m2/dia.................................................................... 0,65 €
De 26 a 100 m2, euros/m2/dia............................................................... 0,55 €

De 101 a 200 m2, euros/m2/dia ........................................................... 0,45 €

A partir de 201 m2, euros/m2/dia................................................................ 100,00 €/dia

  2.- Llicència per a l’ocupació de terrenys destinats a la venda  de  joguines, ceràmiques, 
      llumeneres,   bijuteria,  artesania  i  anàlegs,  atraccions   estàtiques,  tómboles,  rifes, 
     vendes ràpides  i  similars,  xurreries, venda d’entrepans, hamburgueses, xocolateria, 

    massa fregida, patates fregides refrescos, begudes, etc,  gelats,   cotó  dolç, dolços i 
similars : .......................................................................        2,10 € / m.l. / dia

Tarifa vuitena.- Parades als  Mercats

Per cada metre lineal d’ocupació de terreny públic, €/m lineal/dia .......... 1,00 €
Ocupació de terreny públic per venda ambulant ocasional de productes
de temporada, amb un màxim de 4 metres lineals, al dia .....................          29,00 € / m.l.

Tarifa  novena.- Utilització  de  columnes,  cartells  i  altres  instal.lacions  per  a
l’exhibició d’anuncis

Per cada cartell, euros/unitat ................................................................ 0,55 €
Vehicles amb altaveu, euros/dia ......................................................... 7,30 €
Per cada tanca al pavelló poliesportiu .................................................. 236,00 €

Tarifa desena.- Mercat d’intercanvi i de segona mà

Per cada parada ..................................................................... 4,00 € / dia

Caldrà dipositar una fiança de 5,00 € per les taules que cedeix l’Ajuntament.

Tarifa onzena.- Mercat d’Antiguitats

Per cada parada de menys de 18 m2 .................................................................... 6,50 € / dia

Per cada parada a partir de 18 m2 ........................................................................ 6,60 € / dia


