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Segon.- Normes particulars d’aplicació de les tarifes 
 
a) Les quantitats que en resultin d’aplicar la tarifa segona tindran un recàrrec del 100 per 
cent a partir del tercer mes i en el cas que, quan hagin finalitzat les obres, els aprofitaments 
continuïn, les quantitats tindran un recàrrec d’un 200 per cent. 
 
b) Les quantitats que en resultin d’aplicar la tarifa tercera tindran els recàrrecs següents a 
partir del tercer mes des de la seva instal·lació o concessió: durant el segon trimestre, un 
25% per cent: durant el tercer trimestre, un 50 per cent i a partir del tercer, un 100 per 
cent. 
 
Article 7. Acreditament 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï  la utilització privativa o l’aprofitament especial, moment 
que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la 
mateixa fou sol·licitada. 
 
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa 
quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a procedir al gaudiment de l’aprofitament 
especial esmentat. 
 
3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar llicència, 
l’acreditament de la taxa té lloc en el moment  de l’inici d’aquest aprofitament. 
 
Article 8. Període impositiu 
El període impositiu és el temps durant el qual s’ha efectuat el gaudiment de l’aprofitament 
especial. A efectes de la determinació de la taxa, es tindran en compte els mòduls establerts 
a l’article 6. 
 
Article 9. Règim de declaració i d’ingrés  
 
1. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en aquesta 
ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, i formular una 
declaració on hi consti la superfície de l’aprofitament i el temps de duració. S’hi acompanyarà 
un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva situació en el municipi. 
 
2. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del 
subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o 
l’expedient es complimentarà també degudament l’imprès d’autoliquidació. L’interessat haurà 
d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació d’haver efectuar el pagament de la taxa. 
 

Tarifa primera. Ocupació de la via pública amb mercaderies

1.- Ocupació o reserva espacial de la via pública o terrenys d'ús públic que facin els industrials amb 
mercaderies o productes de la indústria o comerç a què dediquin la seva activitat, inclosos els 

vagons o vagonetes metèl·liques anomenats contenidors al semestre per m2 o fracció 29,13
2.- Ocupació o reserva especial transitòria de la via pública, per mes i metre quadrat 4,44

Tarifa segona. Ocupació amb materials de la construcció, tanques, puntals, estintols i 
bastides
1.- Ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic amb runes, materials de construcció, vagons 
per la seva recollida o dipòsit, tanques, caixes de tancaments, siguin o no per a obres i altres 
instal·lacions/aprofitaments anàlegs: per metre quadrat o fracció al mes 3,82
2.- Ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic amb puntals, estintols, bastides i altres 

elements anàlegs: per cada m2 al mes 3,82

Tarifa tercera. Grues 
Per cada grua utilitzada en la construcció. Per dia 3,31
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