
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM.  19 
 

 REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ O 

APROFITAMENT ESPECIAL DEL SUBSÒL, SÒL I VOL DE 

LA VIA PÚBLICA. 

 
 
Article 1. Fonament i Naturalesa 
D’acord amb el que preveuen els articles 20.3  e), j), k) s) i 57 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, en relació amb els 
articles 15 a 19 de la mateixa text, aquest Ajuntament de La Jonquera estableix la Taxa 
per l’ocupació o aprofitament especial del subsòl, sòl i vol de la via pública. 
 
Article 2. Fet Imposable  
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial 
del subsòl, sòl i vol de la via pública, en les modalitats previstes a l’article 5 d’aquesta 
ordenança. 
 
Article 3. Subjecte Passiu 
Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques o 
jurídiques, així com les entitats a què es refereix la Llei General Tributària, a favor de 
les quals s’atorguin les llicències per a gaudir de l’aprofitament especial, o les que es 
beneficiïn del mateix, sense haver sol·licitat llicència prèvia. 
El pagament de les taxes no comporta per si sol la legalització dels aprofitaments 
especials, concessions o prestacions, essent compatible amb la suspensió de la llicència 
o autorització si no s’ajusten a la normativa aplicable en cada cas. 
El pagament de taxes és també compatible amb l’exigència de fiances per respondre 
dels danys i perjudicis que es puguin causar al domini públic, segons la normativa 
aplicable en cada cas. 
 
Article 4. Beneficis Fiscals  
L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligades al 
pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a gaudir dels aprofitaments especials 
necessaris pels serveis públics de comunicacions que explotin directament. 
 
Article 5. Quota Tributària 
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada en les tarifes 
contingudes en l’apartat següent d’aquest article.  
Les tarifes de la taxa seran les següents: 
1.- OCUPACIONS INDEFINIDES EN EL DOMINI PÚBLIC (Preu anual) 
INSTAL·LACIONS PUBLICITÀRIES AMB OCUPACIÓ DE SÒL O VOL: 

• Tendals, marquesines i elements similars sortints del pla de façana: 
a. Per m2:  9,20 € 
b. Mínim de:          37,75 € 
 



• Rètols a la via pública o del tipus banderola: 
c. Per m2:  9,20 € 
d. Mínim de:          37,75 € 

En els casos d’alta, les tarifes són anuals prorratejables per semestres. 
ELEMENTS FORA D’ESTABLIMENTS COMERCIALS: 

• Aparells adossats a façana: m2   165,25 € 
• Caixers automàtics annexes a establiments de crèdit que donin directament a la 

via pública:   unitat   356,00 € 
• Aparadors o exposicions de mercaderies sense instal·lació fixa que surtin del pla 

de façana:   m2    29,60 € 
• Jardineres i altres  m2      9,20 € 

Les presents tarifes són anuals prorratejables per semestres.  
INSTAL·LACIONS PUBLICITÀRIES SOBRE ELEMENTS PÚBLICS 

• Banderes en fanals d’il·luminació pública: unitat/mes    1,05 € 
Prorratejables per dies, amb un import mínim de  46,00 € 
• Pancartes:     unitat/mes           107,10 € 
Prorratejables per dies, amb un import mínim de  45,00 € 
• Cartellera publicitària    m.lineal/mes    3,20 € 

 
Article 6. Normes de Gestió 
 
1- Als efectes d’aplicació de les tarifes establertes en l’article anterior, les vies 
públiques municipals es classifiquen en 3 zones: 
Zona 1: Av. Catalunya i Av.Pau Casals, c/ Hannibal, c/ Fàtima, c/ Doctor Subirós 
Carretera N-II, polígons industrials i comercials..................   coeficient 2 
Zona 2: carrers Major, Bosch de la Trinxeria, Miquel Martí i Pol,  i Nord; Plaça de l’ 
Ajuntament...............................................................        coeficient 1 
Zona 3: Resta del terme municipal...................................................  coeficient 1 
2- S’estableix una bonificació del 50% de la quota final resultant als subjectius passius 
situats dins l’Àrea de Rehabilitació del carrer Major i zona del casc antic ,sector 
delimitat pels carrers Major, Avda.Llobregat,, Miquel Martí i Pol, Alzines,, Albera, 
Vidre, Cantallops Horta d´en Geli, més el carrer Carles Bosch de la Trinxeria. 
 
 
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 
1. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, 
el període impositiu coincidirà amb el que determini la llicència municipal. 
2. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial hagi de durar més d’un 
exercici, l’acreditament de la taxa tindrà lloc el dia 1 de gener de cada any, i el període 
impositiu serà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització 



privativa o l’aprofitament especial, aplicant-se en aquests casos el que preveuen els 
apartats següents. 
3. Quan s’iniciï l’ocupació o l’aprofitament especial el primer semestre de l’any, 
s’abonarà per aquest concepte, la quota íntegra de l’exercici corrent. Si l’inici de 
l’ocupació o l’aprofitament especial té lloc en el segon semestre de l’exercici, es 
liquidarà el 50% de la quota anual. 
4. Si l’ocupació o l’aprofitament especial finalitza el primer semestre de l’exercici, 
procedirà la devolució del 50% de la quota. Si l’ocupació finalitza el segon semestre, no 
tindrà lloc cap devolució. 
 
Article 9. Règim de Declaració i Ingrés 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
2. Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a l’ocupació o l’aprofitament especial 
de la via pública es presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la 
taxa. 
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la 
declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària 
per a determinar el deute.  
3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell 
moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré. 
 
Article 10. Notificació de les Taxes 
La notificació del deute tributari es realitzarà a l’interessat en el moment de presentar 
l’autoliquidació amb caràcter previ a l’ocupació o l’aprofitament especial, sense 
perjudici que l’Ajuntament aprovi la corresponent liquidació complementària. 
En els casos d’aprofitaments especials continuats de caràcter periòdic, es notificarà 
personalment al sol·licitant l’alta en el corresponent padró. La taxa d’exercicis 
successius es notificarà col·lectivament mitjançant l’exposició pública del padró en el 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
Article 11. Recaptació, Inspecció, Infraccions i Sancions 
La recaptació, inspecció, infraccions i sancions es regularan per les disposicions 
contingudes a l’ordenança fiscal general. 
 
Disposició Final 
La present ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra en el 
BOP de Girona. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva 
modificació o derogació expresses.En cas de modificació parcial, els articles no 
modificats continuaran vigents. 
 



 
 
 
 
 


