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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ O 
TANCAMENT DE LA VIA PÚBLICA AMB MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, 

ENDERROCS, TANQUES, PUNTALS, ANELLES, BASTIDES I ALTRES 
SERVICIS I INSTAL.LACIONS ANÀLOGUES. 

 
Article 1. Fonament i naturalesa. 

A l'empara d’allò previst en els articles 58 i 20.3 g) de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que disposen els 
articles 15 a 19 del susdit text legal, este Ajuntament estableix la taxa per l'ocupació de 
terrenys d'ús públic local amb materials de construcció, enderrocs, tanques, puntals, 
bastides i altres instal·lacions anàlogues, i que es regiran per esta Ordenança. 

 
Article 2. Fet imposable. 

Constituix el fet imposable de la taxa l’ocupació o tancament amb caràcter no 
permanent de la via pública o terrenys d’ús públic local amb mercaderies, càrrega o 
descàrrega de mobles, materials de construcció, enderrocs, tanques, puntals, bastides, 
contenidors i altres instal·lacions anàlogues, o amb elements de transport necessaris per 
a la seua càrrega i descàrrega. Així mateix, l’ocupació feta amb tractors, grues i altres 
màquines de la indústria de la construcció. 

 
Serà objecte d’este tribut l’ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic 

local, amb elements assenyalats anteriorment 
 

Article 3. Subjecte passiu. 
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones 

físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General 
Tributària, que sol·liciten, utilitzen o s'aprofiten de l'ocupació de la via pública, si es va 
procedir sense l'oportuna autorització. 

 
2. Tenen la consideració de subjectes passius substituts del contribuent els que 

sol·liciten les corresponents llicències o realitzen les construccions o obres, si no foren 
els mateixos contribuents. 

 
Article 4. Quantia. 

1. La quantia de la taxa regulada en esta Ordenança serà la fixada en la Tarifa 
continguda en l'apartat següent. 

 
2.1. Les tarifes de la taxa per dies,  seran les següents: 
  

Fins a 5 m/2    3,00 € 
De més de 5 m/2 fins a 10 m/2   7,00 € 
De més de 10 m/2 fins a 15 m/2   11,00 € 
De més de 15 m/2 fins a 20 m/2 13,00 € 



Àrea Econòmica 

 
 
Ajuntament  d’Alzira  

 

 
 
Modificada pel Ple de l’Ajuntament el 29 de setembre de 2010 

TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ... Pág.  2 / 6

 

A partir de més de 20 m/2,   1,00 €  més per m/2 o fracció 
 
2.2. Si l’aprofitament es sol·licita per un període igual o superior a 6 mesos fins 

a un any, les tarifes seran les següents, amb caràcter irreductible: 
 

Fins a 5 m/2  2,00 € 
De més de 5 m/2 fins a 10 m/2 5,00 € 
De més de 10 m/2 fins a 15 m/2   8,00 € 
De més de 15 m/2 fins a 20 m/2           10,00 € 
A partir de més de 20 m/2, 1,00 €  més per m/2 o fracció 

 
2.3. Si l’aprofitament es sol·licita per un període superior a un any, les tarifes 

seran les següents, amb caràcter irreductible: 
 

Fins a 5 m/2 al dia 2,00 € 
De més de 5 m/2 fins a 10 m/2 5,00 € 
De més de 10 m/2 fins a 15 m/2   7,00 € 
De més de 15 m/2 fins a 20 m/2 9,00 € 
A partir de més de 20 m/2, 1,00 €  més per m/2 o fracció 

 
2.4. No meritaran cap tarifa, els aprofitaments necessaris per a la construcció, 

instal·lacions o obres que hagen sigut  declarades pel Ple municipal d’especial interés o 
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o 
de foment de l’ocupació, ni les obres de construcció o rehabilitació dels elements 
protegits dels edificis que figuren en el Catàleg Municipal d’Edificis Protegits. No 
obstant, si es tracta del cas que es regula seguidament en el punt 3, en que 
l’aprofitament comporta el tancament de la via pública, es meritarà la tarifa al 50 per 
cent de la fitxada en dit punt. 

 
3. Si l'ocupació comportara el tancament de la via pública al trànsit de vehicles, 

amb el consegüent perjuí i molèsties per al trànsit rodat, de col·locació de tanques 
indicadores de la dita circumstància, etc.., s'aplicaran les següents tarifes: 

  
1. Carrers i places de primer orde: 

a. Per hora o fracció: 30 €. 
b. Per dia: 250 €. 

2. Resta de carrers i places:  
a. Per hora o fracció: 10 €. 
b. Per dia: 90 €. 

 
Les anteriors tarifes es reduiran en un 50 per cent en el cas que l’amplària del 

carrer siga igual o inferior a 4 metres. 
 
4. Normes d'aplicació de les Tarifes: 
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A) Quan les obres s'interromperen durant un temps superior a dos mesos, sense 

causa justificada, les quanties resultants per aplicació de la Tarifa Segona sofriran un 
recàrrec del cent per cent a partir del tercer mes, i, en cas, que una vegada finalitzades 
les obres continuen els aprofitaments, les quanties seran recarregades en un 200 per 100. 

 
B) Les persones interessades en la concessió de l'aprofitament regulat en esta 

Ordenança, hauran d'indicar en la seua sol·licitud la duració del mateix expressat en dies 
naturals. En cas de sobrepassar la dita duració, la tarifa s'incrementarà en un 10 per cent. 

 
C) Les condicions de l'aprofitament seran determinades per l'Excm. Ajuntament, 

sent a càrrec de l'interessat qualsevol gasto o desperfecte que es puga produir. 
 

Article 5. Normes de gestió. 
1. De conformitat amb allò previst en l'article 46 de la Llei Reguladora de les 

Hisendes locals, quan amb ocasió dels aprofitaments regulats en esta Ordenança es 
produïren desperfectes en el paviment o instal·lacions de la via pública, els titulars de 
les llicències o els obligats al pagament estaran subjectes al reintegrament total de les 
despeses de reconstrucció i reparació dels desperfectes o reparar els danys causats, que 
seran, en tot cas, independents dels drets liquidats pels aprofitaments realitzats. 

 
2. Les quantitats exigibles d'acord amb la tarifa es liquidaran per cada 

aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreductibles pels períodes naturals de temps 
assenyalats en els respectius epígrafs. 

 
3. Les persones interessades en la concessió de l'aprofitament regulat en esta 

Ordenança hauran d'efectuar prèviament l'ingrés de l'autoliquidació, en el model aprovat 
per l’ajuntament, i presentar la còpia del susdit imprés que tinga la llegenda “Exemplar 
per a la Policia Local”, a les oficines de la Policia Local. 

 
La data de sol·licitud de la concessió de l'aprofitament, serà la de presentació a la 

Policia Local, i en cap cas la de l'ingrés. 
 
No s'admetrà a tràmit cap sol·licitud si prèviament no s'ha efectuat l'ingrés de 

l'autoliquidació, que tindrà caràcter de depòsit previ, de conformitat amb allò disposat 
en l'article 47.1 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i quedarà elevat a 
definitiu al concedir-se la llicència prèvia. 

 
En el cas de denegar-se la concessió, l'interessat podrà sol·licitar a este 

Ajuntament la devolució de l'import ingressat.  
 
4. No es consentirà l'ocupació de la via pública fins que no s'haja efectuat 

l'ingrés de l'autoliquidació del preu públic regulat en esta Ordenança, i s'haja obtingut la 
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corresponent llicència d'autorització de l'aprofitament per l'interessat. L'incompliment 
d'este mandat donarà lloc a la denegació de la llicència. 

 
Les autoritzacions d'ocupació de la via publica, excepte raons justificades, es 

concediran el mateix dia de la seua sol·licitud. En tot cas, si en el termini de 10 dies 
hàbils, a comptar des de l'endemà de presentació de la sol·licitud en les Oficines de la 
Policia Local, el sol·licitant no rep escrit denegatori de la concessió de l'aprofitament, 
esta s'entendrà concedida per silenci administratiu positiu. 

 
L'autorització, una vegada concedida, podrà quedar sense efecte en els casos 

justificats i de força major mentre duren les causes que van motivar l'anul·lació 
 
5.  La utilització de l'aprofitament per un termini major al declarat i autoliquidat, 

l'ocupació d'una superfície major a la declarada, o estos dos supòsits al mateix temps, es 
considerarà infracció tributària greu, i serà sancionada amb multa pecuniària del doble 
de la quantia no ingressada a Hisenda Municipal. Així mateix, seran exigibles interessos 
de demora pel temps transcorregut entre la finalització del termini declarat de 
l'aprofitament, o des de l'inici d'este si no haguera estat sol·licitat, i el dia en què se 
sancione la infracció. 

 
El tancament de un carrer sense autorització prèvia o per un termini major al 

declarat i autoliquidat, es considerarà infracció tributària greu, i serà sancionada amb 
multa pecuniària de la quantia no ingressada a la Hisenda Municipal a la que es sumarà 
la quantitat corresponent a un dia de tancament de carrer. Si una vegada interposada la 
sanció no es pot procedir a  la immediata obertura al trànsit de la via pública, es 
continuarà meritant el tribut per el temps necessari fins a que esta siga efectiva. 

 
Les sancions s'establiran d’acord amb el disposat en la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals i en la Llei General Tributària.  
 

Article 6. Meritació. 
1. La taxa regulada en esta Ordenança es merita: 
 
a) En el moment de sol·licitar la corresponent llicència, en el cas que es tracte de 

concessions de nous aprofitaments a la via pública 
b) El dia primer de cada semestre natural en el cas que es tracte de concessions 

d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats 
 
2. El pagament de la taxa es realitzarà mitjançant l'imprés de sol·licitud - 

autoliquidació en la Tresoreria Municipal, o lloc establert per l’Ajuntament. 
 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
No es concedirà llicència als sol·licitants que tinguen pendent l'ingrés de deutes 

en concepte d’esta taxa. 
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DISPOSICIÓ FINAL 

Esta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de l’ajuntament en sessió celebrada el 
27 d'octubre de 1998, regirà a partir de l'1 de gener de 1999 i es mantindrà vigent fins a 
la seua modificació o derogació expressa. 

 
 

ANNEX 
SISTEMA SIMPLIFICAT DE CONTENIDORS 

 
1.- S'establix un sistema simplificat per a l'ocupació de via pública amb 

contenidors per a les runes procedents d'obres. 
 
Podran acollir-se les empreses o particulars que, dedicant-se a la retirada de 

runes i materials per mitjà de la instal·lació o col·locació de contenidors en la via 
pública, així ho sol·liciten. 

 
2.- Els que desitgen acollir-se a este sistema simplificat hauran de presentar, dins 

dels 10 primers dies de cada trimestre, declaració comprensiva de la totalitat dels 
contenidors d'una i una altra capacitat que posseïsquen, realitzant simultàniament el 
previ ingrés de la taxa. 

 
3.- L'autorització simplificada donarà dret a la genèrica ocupació de via pública, 

sent necessària la prèvia comunicació de la seua ubicació als servicis municipals 
competents. En cap cas autoritzarà al tall de carrers, fet que haurà d'autoritzar-se i 
liquidar-se de conformitat amb el que disposa la present ordenança de forma 
independent al sistema simplificat.  

 
4.- La quota tindrà caràcter anual i serà irreductible, excepte les altes en el 

servici de nous contenidors, que es liquidaran trimestralment. Es fixa la quantia de la 
quota anual en 120 euros per contenidor. 

 
5. L’ajuntament facilitarà un distintiu per a cada contenidor que s'haja satisfet la 

taxa, que haurà d'anar adherit al mateix.  
 
 
 
 

ÍNDEX DE VIES PUBLIQUES 
 A l’efecte d’esta Ordenança s'entenen com a carrers i places de primer ordre les 

següents: 
 
Av. Hispanitat 
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Av. Sants Patrons 
Pl. Regne 
 Av. Lluís Suñer 
C/ Xúquer 
C/ Joanot Martorell 
Av. Blasco Ibáñez 
C/ Major Santa Caterina 
C/ Sant Roc 
Pl. Constitució 
C/ Colmenar 
C. Faustino Blasco 
C/ Correus 
C/ Santa Teresa 
C/ Sueca 
C/ General Espartero 
Pl. Major 
C/ Perez Galdós 
C/ Hort dels Frares 
C/ Colom 
Pl. Societat Musical 
C/ Salvador Santamaria 
C/ Reis Catòlics 
C/ Dr. Ferrán 
C/ Pere Esplugues 
C/ Camil Dolz 
C/ Josep Pau 
C/ Pare Castells 
Av. Parc 
C/ Gandia 
C/ Mare de Déu del Lluch 
C/ Mare de Déu de la Murta 
C/ Francesc Bono 
Av. Pare Pompilio 
Av. Josep Suñer Orovig 
Av. Vicent Vidal 
 


