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13 - REGULADORA DE LA TAXA D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS 

TANCATS PER APROFITAMENT ESPECIAL, TERRASSES, MIRADORS, 

BALCONS, MARQUESINES, TENDATS, PARAVENTS I ALTRES 

INSTAL.LACIONS SEMBLANTS, VOLADISSOS DAMUNT LA VIA PÚBLICA 

O QUE SOBRESURTEN DE LA LÍNIA DE LA FAÇANA 

 

ARTICLE 1r. 

 

 A l’empara del que estableixen els articles 57 i 20 del Text refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, 

aquest Ajuntament estableix la taxa per ocupació del vol de vies públiques locals amb 

elements constructius tancats, terrasses, miradors, balcons, marquesines, tendats, 

paravents i altres instal·lacions semblants. 

 

ARTICLE 2n. 

 

  Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament 

especial de la volada o elements que sobresurtin de la façana sobre la via pública, en els 

termes establerts a l’article 4t d’aquesta Ordenança, on es regulen les tarifes que s’han 

d’aplicar. 

 

 Segons aquesta Ordenança, s’entén per miradors les instal·lacions que 

sobresurtin de la línia de façana dels edificis, tancats o amb sostre, donant grandària als 

locals o als buits de les façanes, formant habitació o perllongament de l’estància. 

 

ARTICLE 3r. 

 

 Queden exempts de pagament d’aquests drets i taxes els edificis de l’Estat, 

província i municipi, també els edificis benèfics. 

 

ARTICLE 4t. 

 

El tipus anual de gravamen s’ajustarà a la següent tarifa: 

 

Per cada mirador per planta d’edifici, anualment 15,00 euros 

 

ARTICLE 5è. 

 

 Les quotes es pagaran per anys, completes i indivisibles, i s’hauran d’abonar tal 

com diu el Reglament General de Recaptació vigent i d’altres preceptes legals o 

reglamentaris que resultin aplicables. 

 

ARTICLE 6è. 
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 L’Administració Municipal, per a la percepció de la taxa establerta en aquesta 

Ordenança, farà anualment els padrons corresponents, d’acord amb les disposicions en 

vigor. 

 

ARTICLE 7è. 

 

 Seran responsables aquells qui silenciïn l’acte de pagament, i s’aplicaran les 

multes administratives d’acord amb la legislació vigent. 

 

ARTICLE 8è. 

 

 Es consideraran defraudadors aquells que eludeixen el pagament dels drets 

assenyalats en la tarifa d’aquesta Ordenança, amagant l’activitat per la qual haurien de 

pagar o resistint-se a la fiscalització pels Agents de l’Ajuntament. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

 

Aquesta ordenança fiscal o la seva modificació entrarà en vigor el dia següent de que es 

publiqui en el Butlletí Oficial de la Província i continuarà vigent mentre no s’aprovi la 

seva modificació o derogació. 

 
DILIGÈNCIA.- Per fer constar que la darrera modificació de la present Ordenança fiscal ha 

estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 29 de setembre de 2020 i 

publicat el text de la modificació en el BOPT de 3 de desembre de 2020. 

 

El Perelló, 3 de desembre de 2020 

La secretària-interventora, 
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