Ordenança fiscal número 19 reguladora de la taxa per tall de la via pública
Article 1 – Fonament legal
De conformitat amb allò que disposa l’article 57 i 20.3 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004 de 5 de
març (TRHL), s’estableix la taxa per tall de la via pública.
Article 2 - Obligació de contribuir
L’obligació de contribuir neix en el cas de sol·licitar l’autorització amb la sol·licitud i
en els casos en què no es sol·liciti, pel fet de dur a terme el tall de la via pública
(carrer, passatge, avda. etc).
Article 3 – Subjectes passius
Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones
físiques o jurídiques i les entitats a què fa referència l’article 35.4 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària beneficiàries dels serveis per haver
sol·licitat l’autorització o per haver formalitzat el tall de carrer sense aquesta.
Les persones o entitats sense finalitats lucratives que realitzin un tall de carrer per
activitats no lucratives de tipus cultural, lúdic, festiu o esportiu
gaudeixen
d’exempció del pagament de la taxa.
Article 4 – Responsables
Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu,
les persones físiques o jurídiques a qui es refereixen l’article 42 de la Llei general
tributària.
Article 5 – Quota tributària
1.- Tall de via pública ..........................................40,00 euros per a cada sol·licitud
TARIFES DE TALL DE LA VIA PÚBLICA
2.- Tall de via pública
a) Fins a 1 hora ........................................................................................... 3,00 euros
b) de més de 1 hora fins a 3 hores.......................................................... 8,00 euros
c) de més de 3 hores .. 8,00 euros més 2 euros per cada hora o fracció d’excés
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La quota total a pagar serà el resultat de sumar la quota tributària i la tarifa
corresponent a la durada del tall.
En els casos en què el tall el sol·licitin persones o entitats que promoguin el foment
de la vida cultural, social i lúdica al carrer per a la realització d’activitats de caire
cultural i de foment d’activitats esportives, lúdiques, culturals i de foment de valors
festius que es desenvolupin a la via pública, la quota a pagar serà zero.
Article 6 – Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei
general tributària, el RD 1930/1998 de 11 de setembre, pel qual es desenvolupa el
règim sancionador tributari i l’Ordenança general.
Disposició final.Aquesta ordenança començarà a regir a partir del 1er. de gener de 2007 i serà
vigent mentre no s’acordi la seva derogació i/o modificació. En cas de modificació
parcial, els articles no modificats continuaran vigents.
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2006&12/06312a69999.pdf&3
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