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- Ús i explotació de llicències, estacionals
epígraf 5. Certificats
-expedició de certificats a sol.licitud de l’interessat, per tràmits no contemplats en anteriors epígrafs

60,00 €
15,00 €

article 7. acreditament
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir en els casos que s’assenyalen a l’article 2, en la data en què aquest ajuntament
concedeixi o expedeixi la llicència corresponent o autoritzi la seva transmissió, o la substitució del vehicle.
article 8. règim de declaració i d’ingrés
1. La realització de les activitats i la prestació dels serveis sotmesos a aquesta taxa es realitzaran a instància de part.
2. una vegada estiguin concedides les llicències o autoritzacions de què es tracti, l’ajuntament practicarà la liquidació de la
taxa, que haurà de satisfer-se en els terminis fixats a l’article 62.2 de la Llei General Tributària.
article 9. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta Ordenança, resultin
procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança General.
Disposició addicional
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de
normes posteriors
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres
normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició final
La vigència d’aquesta ordenança es farà efectiva el mateix dia de la seva publicació en el BOP i serà aplicable a partir del dia
1 de gener de 2018. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva derogació
expressa.
OrDenanÇa FIsCaL nÚm. 13
OrDenanÇa reGuLaDOra De DIVerses TaXes
Per La uTILITZaCIÓ PrIVaTIVa O
L’aPrOFITamenT esPeCIaL
DeL DOmInI PÚBLIC LOCaL
article 1r.- Fonament i naturalesa
a l’empara del previst als articles 57 i 20.3.l del reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals, de conformitat amb el què disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest ajuntament estableix
les taxes per la utilització privativa o per l’aprofitament especial de béns o instal·lacions del domini públic local per particulars
o empreses, incloses aquelles que presten serveis Públics.
article 2n.- Àmbit d’aplicació
s’entendran compreses en les taxes de l’art.1:
- Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions i rodatge cinematogràfic situats en terrenys d’ús
públic i industrial del carrer o ambulants
- Taxa per ocupació sól i volada de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i tendals amb finalitat lucrativa
- Taxa per ocupació del sòl, subsòl i volada de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, tendals, runes
tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal.lacions anàlogues, reixes de pisos, claraboies, respiradors, portes d’entrada
o elements anàlegs
- Taxa per entrada de vehicles per les voreres i reserves de la via publica a particulars i individuals
article 3r.- Fet imposable
Tal fet imposable està determinat pels usos i aprofitaments directes o indirectes del sòl, vol i subsòl de la via pública, terrenys
públics, encara que no tinguin la condició legal de via publica, i els llocs i espai de lliure accés per al públic que produeixin
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restricció de l’ús públic o especial depreciació dels béns o instal·lacions, o que tinguin per finalitat un benefici particular
encara que no hi concorrin totes i cadascuna de les esmentades circumstàncies.
L’obligació de contribuir neix per l’atorgament de la llicència d’ocupació, autorització, concessió o adjudicació municipal, així
com per l’ús, gaudi o aprofitament per a aquells supòsits de l’art. 2º, encara que es realitzi sense la corresponent autorització
municipal.
article 4t.-subjectes passius
son subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques així com les entitats a que es refereix l’article 35 de la Llei General Tributaria, a favor de les quals s’atorguin les
llicències o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent.
article 5è.- responsables
1. són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a
l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes
previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i entitats sense personalitat,
en els termes previstos a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
Article 6è.- Beneficis fiscals:
L’estat, les Comunitats autònomes i les entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per
a l’ocupació de l’ús públic local amb els materials descrits a l’article 1 necessaris per als serveis públics de comunicacions que
explotin directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.

article 7è.-Quota tributària
La quota a satisfer per aquestes taxes s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats següents:
Epígraf primer. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions i rodatge cinematogràfic situats en
terrenys d’ús públic i industrial del carrer o ambulants
Quedaran exempts del pagament de les tarifes de l’epígraf primer les parades en motiu de fires o anàlegs d’entitats inscrites
en el registre municipal d’entitats.
a) Llocs de venda (parada) en festes i fires tradicionals o temàtiques (flors, roses i llibres, castanyes, llet, cistells, etc).
Per dia
15,00€
b) Llicència per a l’ocupació de terenys destinats a atraccions (gronxadors, aparells voladors, cavallets, cotxes de xoc ....)o
espectacles, circs i teatres i en general, qualsevol mena d’aparells de moviment i similars iguals o superiors a 50 m2.
Per dia
25,00€
c) Llicència per a l’ocupació de terrenys destinats a atraccions (gronxadors, aparells voladors, cavallets, cotxes de xoc ....) o
espectacles, circs i teatres i en general, qualsevol mena d’aparells de moviment i similars inferiors a 50 m2.
Per dia
15,00€
d) Llicència per a l’ocupació de terrenys destinats a tómboles, rifes, casetes de tir, pesca, vendes ràpides i similars.
Per dia

15,00€

e) Llicència per a l’ocupació de terrenys destinats amb camions, vehicles o tendals per a la venda d’entrepans, hamburgueses,
pollastres, xocolates, refrescos, begudes, xocolateria, patates i massa fregida.
Per dia
15,00€
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f) Casetes de pirotècnia. Per dia

15,00€

g) Per ocupació de la via pública en els casos no compresos en els apartats anteriors, per m2 o fracció i dia

0,40€

Epígraf segon. Taxa per ocupació sól i volada de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i tendals amb finalitat lucrativa
Per espai ocupat per a terrassa 0,03 € per m2 i dia
S’aplicarà una bonificació del 10% a les llicències amb periodicitat anual
epígraf tercer. Taxa per ocupació del sòl, subsòl i volada de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció,
tendals, runes tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal.lacions anàlogues, reixes de pisos, claraboies, respiradors,
portes d’entrada o elements anàlegs
a) Ocupació temporal amb mercaderies, materials de construcció, tanques, puntals, bastides, contenidors, plataformes
elevadores i altres instal.lacions o materials anàlegs i elements de transport. Per cada m2 o fracció i dia
0,45€
Tarifa mínima: 20€
b) Per ocupació del vol públic amb grues-torre o ponts votants per a l’execució d’obres. Per cada m2 o fracció i dia
Tarifa mínima: 20€

0,20€

c) Per ocupació sól, subsól i volada de la via pública en els casos no compresos en els apartats anteriors, per m2 o fracció i dia
( Com els casos de reixes, tendals i casetes per obra, mostres comercials...)
0,35€
Tarifa mínima: 20€
epígraf quart. Taxa per entrada de vehicles per les voreres i reserves de la via publica a particulars i individuals
a) Entrada de vehicles a edificis o cotxeres particulars i individuals amb placa de gual de 0 a 3ml d’amplada
Per cada metre de més

65,00€
10,00€

b) reserva d’espais en vies i terrenys d’ús públic per a la càrrega i descàrrega o prohibició d’estacionament.
Primers 5 metres lineals
Per cada metre lineal o fracció següent

100,00€
30,00€

Article. 8è.- Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial comportin la destrucció o deteriorament del domini
públic, el beneficiari, sens perjudici del pagament de la taxa establerta , vindrà obligat al reintegrament del cost total de la
reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import, que podrà efectuar-se per qualsevol mitja de pagament o constituir
aval o fiança solidaria.
si els danys fossin irreparables, l’ajuntament serà indemnitzat en una quantitat igual al valor dels béns destruïts o a l’import
del deteriorament sofert.
Correspondrà als Serveis Tècnics municipals la valoració dels danys produïts i es notificarà als interessats de forma
individualitzada, seguint el procediment sancionador general.
Article 9è.- L’ús privatiu inherent a l’afectació dels béns i el que comporta la transformació o modificació del domini públic
resten subjectes a concessió administrativa, aplicant el procediment establert en el reglament de Patrimoni dels ens Locals
(Decret 336/88 de 17 d’Octubre) i la normativa general sobre contractació.
L’import de la taxa pels aprofitaments especials que s’adjudiquin pels sistemes de concurs o subhasta, seran els resultants de
la licitació.
En els supòsits d’utilització privativa o d’aprofitament especial del domini públic sense possibilitat de concurrència, caldrà
sol·licitar la corresponent llicència, autorització o concessió. La relació contractual derivada d’aquests supòsits es regirà per
les normes generals de contractació.
article 10è.- Llicències
10.1. Tota persona o entitat que inicii l’ús privatiu o l’aprofitament especial subjecta a gravàmens, haurà de sol·licitar a
l’ajuntament l’oportuna llicència o autorització.
10.2. Documentació per a l’obtenció de la llicència: la sol.licitud de llicència haurà de ser formulada pel titular o el seu
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representant legal amb antel.lació a la seva efectivitat aportant la documentació següent:
a)un plànol o croquis especificant la superfície a ocupar, les característiques i les observacions que es creguin oportunes
b) una memòria descriptiva, si cal, dels elements fixos que requereixin la realització d’obres i/o instal.lacions.
c) i si cal una fotocòpia de la llicència de l’activitat.
10.3. Les oficines municipals no acceptaran a tràmit cap petició si no va acompanyada del justificant d’haver realitzat el
dipòsit previ i es requerirà els interessats perquè, en els termini legalment establerts, efectuïn el pagament corresponent,
amb apercebiment que, transcorregut aquest termini sense efectuar-lo, les peticions es consideraran no presentades i seran
arxivades. Les llicències o autoritzacions s’entendran caducades a la data assenyalada en el seu atorgament.
article 11è.-Procediment de concessió
11.1. Les llicències es concediran per adjudicació directa als sol.licitants. en el cas que els sol.licitants siguin més d’un s’hauran
de tenir en compte els principis d’objectivitat, publicitat i concurrència.
11.2. L’òrgan competent per l’otorgament de les llicències serà l’alcalde o la junta de govern local.
11.3. si la llicència d’ocupació demanada comportés la realització d’obres, la llicència urbanística s’haurà d’otorgar
anteriorment o simultàniament a la llicència d’ocupació.
article 12è.- revocació de la llicència
Les llicències poden revocar-se en qualsevol moment. aquesta revocació no comportarà indemnització quan sigui motivada
per raons sobrevingudes d’interès públic o per incompliment de qualsevol de les condicions de la llicència. en el primer cas,
l’interessat tindrà dret a la devolució de la taxa prorratejada.
Pels motius exposats, l’atorgament de les llicències serà discrecional sense que hi hagi cap dret preexistent per la seva obtenció.
article 13è.- Les quotes liquidades i no satisfetes dintre del període voluntari i la seva
prorroga es faran efectives per la via de constrenyiment.
article 14è.- es consideraran crèdits incobrables aquelles quotes que no hagin pogut fer-se efectives mitjançant el procediment
de constrenyiment, una vegada finalitzat l’expedient oportú.
article 15è.- Les infraccions i defraudacions d’aquesta Ordenança, ja sigui per no haver obtingut la part interessada el
corresponent permís o per excedir-se dels límits del concedit o per no renovar el permís dintre dels seixanta primers dies
següents a la seva caducitat, no obstant continuar en el gaudi de l’aprofitament, seran sancionats amb multes sense perjudici
de les quantitats defraudades en la forma i quantia assenyalades en les disposicions legals vigents.
DIsPOsICIÓ FInaL
La vigència d’aquesta Ordenança es farà efectiva el mateix dia de la seva publicació en el B.O.P: i serà aplicable a partir del
dia 1 de gener de 2018. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva derogació
expressa.

OrDenanÇa FIsCaL nÚm.19
reGLamenT GeneraL DeLs Preus PÚBLICs munICIPaLs
article 1r.- Fonament legal.
el seu objecte és regular el règim dels preus públics, segons el que preveuen els articles 41 al 47 i article 127 del reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
article 2n.- Concepte.
1. Tenen la consideració de Preus públics les contraprestacions pecuniàries que se satisfacin per les prestacions de serveis i la
realització d’activitats efectuades en règim de dret públic, quan concorren les circumstancies següents:
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