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En compliment d'allò que disposen l'article 17.4 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat per RDL 2/2004 de 5 de marc, l'article 111 de la Llei 7/1985 de 2
abril –reguladora de les Bases de Regim Local-, l'article 178 del DL 2/2003 de 28 abril –text
refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya-.
Es fa públic per a general coneixement que l'Ajuntament Ple en sessió de data 19.04.2016
va aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 16, tot publicant-se el
corresponent anunci d'exposició pública al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de
data 05.05.2016 i al taulell d'anuncis corporatiu.
Havent transcorregut el preceptiu període d'exposició pública de l'expedient format, sense
que s'hagin presentat al·legacions i/o objeccions al respecte, l'acord provisional enunciat ha
esdevingut definitiu, sent el text modificat de l’ordenança fiscal afectada per a la seva
vigència l’exercici 2018 el que segueix:
Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i
rodatge cinematogràfic. Es modifica l’article 6, amb la introducció d’un nou epígraf 6è, amb
el següent tenor literal:
"Epígraf 6. Rodatge espots publicitaris, vídeos, pel·lícules o sessions fotogràfiques
1. Ocupació via pública, parcs i jardins per rodatge d'espots publicitaris, vídeos i pel·lícules:
300 euros per dia i/o fracció i emplaçament
2. Reserva d'espai, a la via pública, pels vehicles destinats al rodatge a l'interior de finques
particular: 200,00 euros
3. Reserva d'espai a la via pública per sessions fotogràfiques carrer, parcs, jardins o locals
municipals amb caràcter professional o publicitari: 110,00 euros"
Contra aquesta aprovació definitiva de modificació de les ordenances fiscals, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos a comptar des de
l'endemà de la publicació del present edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
al taulell d'Edictes Corporatiu.
Canyelles, 23 de març de 2018
Antoni Alsina i Simal
Secretari – interventor

