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Ordenança fiscal núm. 20 
 

TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSOL, EL SOL I VOLADA DE LA 
VIA PÚBLICA 

Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del que preveuen els articles 57 i 20.3.e i 20.3.k del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat també amb el que disposen 
els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per 
ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública que es regirà per la 
present Ordenança fiscal. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament 
especial del domini públic local que deriva de les ocupacions del subsòl, el sòl i 
la volada de la via pública que s’especifiquen en les tarifes que es contenen en 
l’article 6 d’aquesta Ordenança. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a 
què es refereix l’article 35.5 de la Llei General Tributària, a favor de les quals 
s’atorguin les llicències d’ocupació, o els que es beneficiïn de l’aprofitament, si 
és que es va procedir sense l’autorització corresponent. 
 
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de 
cada any natural estaran obligats a designar un representant amb domicili en 
territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública 
 
Article 4. 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. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les entitats locals no estaran obligats al 
pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a gaudir del aprofitaments 
especials necessaris per als serveis públics de comunicacions que exploten 
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directament i per a altres usos que interessin d’una manera immediata la 
seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 
 
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
Article 6. Quota tributaria 
 
1. La quantia de la taxa serà el resultat d’aplicar les tarifes contingudes en els 
apartats següents: 
 
Concepte Unitat de càlcul Euros/any 
Canonades........... Metre lineal........................... 0,24 
Cables.................. Metre lineal........................... 0,29 
Dipòsits................ 15 m3.................................... 478,70 
Transformadors.... Unitat.................................... 65,50 

 
 
2. Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzi procediment de licitació 
pública, l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició 
sobre la qual recaigui la concessió, autorització o adjudicació. 

Article 7. Acreditament 
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament 
especial, moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de 
concessió de la llicència, si aquesta fou sol·licitada. 
 
2. Sense perjudici del que es preveu en el punt anterior, caldrà dipositar l’import 
de la taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir de les 
ocupacions del domini públic local regulades en l ’article anterior. 
 
3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial regulat en aquesta 
Ordenança sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la taxa té lloc en el 
moment de l’inici d’aquest aprofitament. 
 
Article 8. Període impositiu 
 
1. Quan l’ aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període 
impositiu coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal. 
 
2. Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’estengui a diversos 
exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el 
període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o 
cessament en la utilització privativa o aprofitament especial, en què s’aplicarà el 
previst en els apartats següents: 
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3. Quan s’iniciï l’activitat en el primer semestre, s’abonarà en concepte de taxa 
corresponent a aquell exercici la quota íntegra. Si l’inici de l’activitat té lloc en el 
segon semestre de l’exercici es liquidarà la meitat de la quota anual. 
 
4. Si es cessa en l’activitat durant el primer semestre de l’exercici procedirà la 
devolució parcial de la quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon 
semestre, no procedirà retornar cap quantitat.  
 
5. Quan no s’autoritzi l’aprofitament especial o , per causes no imputables al 
subjecte passiu, aquest no es pugui dur a terme , procedirà la devolució de 
l’import satisfet. 
 
Article 9. Règim de declaració i ingrés  
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
 
2. Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a gaudir de la utilització 
privativa o aprofitament especial es presentarà degudament emplenat l’imprès 
d’autoliquidació de la taxa. 
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els 
elements de la declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti 
l’assistència necessària per a determinar el deute.  
 
3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en 
aquell moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en 
el mateix abonaré. 
 
4. Tractant-se d’utilitzacions que es realitzen al llarg d’uns quants exercicis, el 
pagament de la taxa s’efectuarà en el primer trimestre de cada any. Amb la 
finalitat de facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte 
passiu un document apte per a permetre el pagament en entitat bancària 
col·laboradora. 
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida 
l’obligació de satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu 
calendari fiscal. 
 
5. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa, en 
aquest cas, s’ordenarà el càrrec en compte bancari durant l’última desena del 
període de pagament voluntari. 
 
Article 10è. Notificacions de les taxes 
 
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a uns quants 
exercicis, la primera liquidació té caràcter periòdic, i es notificarà personalment al 
sol·licitant junt amb l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis 
successius es notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró 
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en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel període que es publicarà en el Butlletí 
Oficial de la Província.  

 
2. A l’empara del que preveu la Disposició Transitòria segona de la Llei 25/1998, 
les taxes de caràcter periòdic regulades en aquesta Ordenança que són 
conseqüència de la transformació dels anteriors preus públics no estan subjectes 
al requisit de notificació individual, sempre que el subjecte passiu de la taxa 
coincideixi amb l’obligat al pagament del preu públic al qual substitueix. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança fou aprovada pel Ple de l’Ajuntament a la sessió celebrada 
el dia 27 d’octubre de 2004, entrarà en vigor el primer de gener de 2.005 i tindrà 
vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial , els articles no modificats restaran vigents 
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Ordenança fiscal nº 21 
 
TAXA PER L’OBERTURA DE SONDATGES O RASES EN TERRENYS S’ÚS 
PÚBLIC I QUALSEVOL REMOGUDA DEL PAVIMENT DE LES VORERES EN 

LA VIA PÚBLICA 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del que preveuen els articles 57 i 20.3.f del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 
d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per obertura de 
sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda del paviment de 
les voreres en la via pública, que es regira per la present Ordenança fiscal. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament 
especial per a l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol 
remoguda del paviment o de les voreres en la via pública, que s’especifica en les 
tarifes que es contenen en l’article 6 d’aquesta Ordenança. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a 
què es refereix l’article 35.5 de la Llei general tributària a favor de les quals 
s’atorguin les llicències, o els qui es beneficiïn o realitzin els aprofitaments, si és 
que es va procedir sense l’autorització corresponent. 
 
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de 
cada any natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en 
territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública 
 
Article 4. 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. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
1.L’Estat, les Comunitats Autònomes i les entitats locals no estaran obligats al 
pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a procedir a la utilització 



 150

privativa o aprofitament especial descrits en l’article 1 necessaris per als serveis 
públics de comunicacions que exploten directament i per a altres usos que 
interessin de manera immediata a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 
 
Article 6. Quota tributària 
 
L’import de la taxa es calcularà d’acord amb els conceptes i els imports que es 
determinen a continuació 
 

 
Euros 

- Carrers no empedrats ni pavimentats, per canalització, 
instal·lació, substitució o reparació, per metre lineal o fracció.. 1,65

- Carrers empedrats o pavimentats, per canalització, 
instal·lació, substitució o reparació, per metre lineal o fracció.. 4,75

- Punts de connexió de gas, aigua, electricitat, clavegueram, 
cadascuna................................................................................. 13,05

 
S’aplicarà, excepte en la tarifa número 3, un mínim per llicència de......... 44,30€  
 
Article 7. Acreditament 
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’aprofitament especial , moment que, a 
aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si 
aquesta fou sol·licitada. 
 
2. Quan s’ha produït l’ aprofitament especial sense sol·licitar llicència, 
l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament. 
 
Article 8. Període impositiu 
 
El període impositiu serà el temps durant el qual es du a terme l’aprofitament 
especial. 
 
Article 9. Règim de declaració i ingrés  
 
1. Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a l’aprofitament especial es 
presentaran en el Servei Municipal competent els elements de la declaració a 
l’objecte que el funcionari municipal competent pugui determinar el deute i 
expedir la corresponent liquidació.  
 
2. L’ingrés de la quota liquidada es podrà fer a qualsevol de les entitats 
col·laboradores mitjançant la liquidació que s’expedirà pels serveis municipals 
competents. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
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Aquesta Ordenança fou aprovada pel Ple de l’Ajuntament a la sessió celebrada 
el dia 27 d’octubre de 2004, i entrarà en vigor el primer de gener de 2.005 i tindrà 
vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents. 
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Ordenança fiscal número 22 
 

TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS P’UBLIC AMB 
MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, 

PUNTALS, ESTINOLS, BASTIDES I ALTRES ANÀLOGUES 

Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del que es preveu en els articles 57 i 20.3g del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, i de conformitat també amb el que disposen els articles 15 a 19 
d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ocupació de 
terrenys d’us públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, 
puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues, així com per 
l’atorgament de les corresponents llicències, que es regirà per la present 
Ordenança fiscal. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament 
especial de terrenys d’ús públic local amb mercaderies, materials de construcció, 
runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues, que 
s’especifica en l’article 6 d’aquesta Ordenança, inclosa l’activitat administrativa 
d’atorgament de les preceptives llicències. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a 
què es refereix l’article 35.5 de la Llei General Tributària 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. 
 
2. No estaran subjectes a aquesta taxa l’ocupació de la via pública amb bastides 
per la realització d’obres que comportin la restauració i rehabilitació de façanes i 
cobertes, patologies estructurals (com per exemple: l’aluminosi), adequació a 
mínims d’habilitat i accessibilitat, sempre i quan la durada de l’ocupació no superi 
els dos mesos naturals.  
 
Article 4. 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. 
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Article 5. Beneficis fiscals 
 
1.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 en l’article 1, necessaris per als serveis públics de 
comunicacions que exploten directament i per a altres usos que interessin de 
forma immediata la seguretat ciutadana o la defensa nacional. 
 
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
Article 6. Quota tributària 
 
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes 
contingudes als apartats següents : 
 
1.- Ocupació de la via pública amb enderrocs, terra, sorra, materials de 
construcció i similars, per dia i m2.......................................1,25€ 
 
2.- Ocupació provisional de la via pública amb contenidors, col·locats d’acord 
amb la normativa prevista 
 
- per contenidor i dia………...........................................................    1,75€  
 
- per contenidor i mes…................................................................     49,55€ 
 
- per sac i dia………………...........….........................................   1,75€ 
 
- per sac i mes……………............…..........................................   36,35€  
 
- mínim mensual de………...........…..........................................     11,95€  

 
3.- Ocupació provisional de la via pública amb tanques d’obra, puntals, cavallets, 
bastides, grues, muntacàrregues i altres instal·lacions anàlogues, per mes i 
m2................................................................................................7,45€.    
 
De les tarifes anteriors, independentment de la durada de l'ocupació, es meritarà 
una taxa mínima de 7 euros. 
 
Article 7. Acreditament 
 
1.La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament especial, 
moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de 
la llicència, si aquesta fou sol·licitada.  
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2.Quan s’ha produït l’ús privatiu o l’aprofitament especial sense sol·licitar 
llicència, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest 
aprofitament.  
 
Article 8. Període impositiu 
 
El període impositiu és el temps durant el qual s’ha efectuat el gaudiment de 
l’aprofitament especial. 
 
Article 9. Règim de declaració i d’ingrés  
 
1 Les quantitat exigibles d’acord amb la tarifa es liquidaran per cada aprofitament 
sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pels períodes naturals de temps 
assenyalats en els epígrafs respectius. 
 
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats 
en aquesta ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, i 
formular una declaració on consti la superfície de l’aprofitament. S’hi adjuntarà 
un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva situació en el 
municipi. 
 
3. Els servei municipal competent comprovarà les declaracions que han formulat 
els interessats i el funcionari municipal competent determinarà el deute i 
expedirà la corresponent liquidació.  
 
4. L’ingrés de la quota liquidada es podrà fer a qualsevol de les entitats 
col·laboradores mitjançant la liquidació que expediran els serveis municipals 
competents. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança fou aprovada pel Ple de l’Ajuntament a la sessió celebrada 
el dia 27 d’octubre de 2004, i entrarà en vigor el primer de gener de 2.005 i tindrà 
vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial , els articles no modificats restaran vigents. 
 



 156

 



 
  
 
 

AJUNTAMENT D’ARENYS DE MAR 
  

 157

Ordenança fiscal número 23 
 

TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I 
CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA 

Article-1naturalesa 
 
A l’empara del que preveuen els articles 57 i 20.3.l del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, i de conformitat també amb el que disposen els articles 15 a 19 
d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ocupació de 
terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa que es regirà per 
la present Ordenança fiscal. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic 
local que té lloc mitjançant l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires 
amb finalitat lucrativa, en els supòsits previstos en l’article 6 d’aquesta 
Ordenança. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a 
què es refereix l’article 35.5 de la Llei general tributària 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 4. 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. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
1. 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 exploten directament i per a altres usos que interessin de 
manera immediata la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
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Article 6. Quota tributària 
 
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes 
contingudes en els apartats següents: 
 

  Per Temporada Per dia 
  Alta Mitja Baixa Alta Mitja Baixa 

Zona Riera i Passeig Xifré, 
per m2 i fracció 26,30 11,35 9,30 1,75 0,77 0,62 
Resta de vies públiques, 
m2 o fracció 15,85 7,20 5,15 1,05 0,47 0,34 
        
Regles generals 
 
1. La temporada alta va del 1 de juny al 30 de setembre.  
 
2. La temporada mitja s'estableix de l'1 d'abril al 31 de maig, i de l'1 al 31 
d'octubre. 
 
3. La temporada baixa de l'1 de gener al 31 de març, i de l' 1 de novembre al 31 
de desembre 
 
4. Serà l'Ajuntament qui fixarà, en cada cas, les dimensions de les terrasses en 
funció de quin sigui l'interès públic a tutelar. En tot cas, durant les temporades 
mitja i baixa només s'autoritzarà la instal·lació de terrasses sobre les voreres. 
 
5. A partir del 30 de setembre, la llera de la riera ha de quedar completament 
buida de taules i cadires, ombrel·les, tendals, tanques i qualsevol article 
suplementari de les terrasses. 
 
6. En tot cas, les terrasses de la zona de la Riera els dissabtes només podran 
muntar a la zona de la vorera a partir de les 15 hores. 

Regles especials 
 

1. Si com a conseqüència de la col·locació de veles, marquesines, separadors, 
barbacoes i altres elements auxiliars, es delimita una superfície més gran que la 
que ocupen les taules i cadires, es prendrà la superior com a base de càlcul. 
 
2. En aquells aprofitaments realitzats sense autorització administrativa es 
considerarà que l’aprofitament s’ha realitzat per un període igual a la temporada. 
 
3. Quan per l’autorització de la utilització privativa s´utilitzin procediments de 
licitació pública, l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la 
proposició sobre la qual recaigui la concessió, autorització o adjudicació. 
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Article 7. Acreditament 
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï el gaudiment de l’aprofitament especial, 
moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de 
la llicència, si aquesta fou sol·licitada. 
 
2. Sense perjudici del que es preveu en el punt anterior, caldrà dipositar l’import 
de la taxa des que es presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir de 
l’aprofitament especial. 
 
3. Quan s’ha produït el gaudiment de l’aprofitament especial sense sol·licitar 
llicència, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest 
aprofitament. 
 
Article 8. Període impositiu 
 
1. El període impositiu serà el temps durant el qual s’ha autoritzat que es dugui a 
terme l’ocupació de la via pública mitjançant taules i cadires amb finalitat 
lucrativa. 
 
2. Quan no s’autoritzi l’ocupació esmentada al punt anterior, o per causes no 
imputables al subjecte passiu no es pugui beneficiar de l’aprofitament sol·licitat, 
procedirà la devolució de la taxa satisfeta. 
 
Article 9. Règim de declaració i ingrés  
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
 
2. Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a l’ocupació de la via pública 
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa es presentarà també degudament 
emplenat l’imprès d’autoliquidació de la taxa. 
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els 
elements de la declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti 
l’assistència necessària per a determinar el deute.  
 
3. La taxa es podrà ingressar des del moment en què es sol·liciti la llicència .El 
termini per fer l'ingrés de la taxa conclou deu dies després de la notificació de  la 
concessió de la llicència. 
 
Article 10.-Notificació de les taxes 
 
En aquells casos en què la taxa s’exigeix en règim d’autoliquidació la notificació 
del deute tributari en supòsits d’aprofitaments singulars es realitzarà a 
l’interessat, en el moment en què es presenti l’autoliquidació, amb caràcter previ 
a la prestació del servei. 
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No obstant el que es preveu en l’apartat anterior, si un cop verificada 
l’autoliquidació aquesta resultés incorrecta, es practicarà liquidació 
complementària. 
 
Article 11.- Infraccions i sancions 
 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel que disposa la Llei 
general tributària, la seva normativa de desenvolupament i l’Ordenança general 
de gestió, inspecció i recaptació d’aquest Ajuntament. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança fou aprovada pel Ple de l’Ajuntament a la sessió celebrada 
el dia 27 d’octubre de 2004, i entrarà en vigor el primer de gener de 2.005 i tindrà 
vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial els articles no modificats restaran vigents. 
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Ordenança fiscal número 24 
 

 
TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES 
O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL 

CARRER I AMBULANTS I RODATGES CINEMATOGRÀFICS 
 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del que preveuen els articles 57 i 20.3.n del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 
d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix 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 que es regirà per la 
present Ordenança fiscal.  
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic 
local que beneficia de forma particular els subjectes passius i que es produeix 
per la instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o 
atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i 
rodatge cinematogràfic i la resta d’aprofitaments especificats en les tarifes 
contingudes en l’article 6 d’aquesta Ordenança. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, així com 
les entitats a què es refereix l’article 35.5 de la Llei general tributària a favor de 
les quals s’atorguin les llicències per a gaudir dels aprofitaments especials que 
constitueixin el fet imposable d’aquesta taxa. 
 
Article 4. 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. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
1.L’Estat, les Comunitats Autònomes i les entitats locals no estaran obligats al 
pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a procedir als aprofitaments 
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especials referits a l’article 1 d’aquesta Ordenança, necessaris per als serveis 
públics de comunicacions que exploten directament i per a altres usos que 
interessin de forma immediata a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 
 
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
Article 6. Quota tributària 
 
 
TARIFA PRIMERA.- VENDA AL MERCAT SETMANAL 
 
1. Venda mercat setmanal, per metre lineal o fracció i dia:  
    - Més de 30 dies l’any...................................................................   1,50,- euros  
    - Parades de fruita i verdura i alimentació en general..................  2,45,- euros  
    - Amb caràcter eventual...............................................................    3,95 ,- euros  
 
2. Parades amb música, tindran un augment del 10% sobre les  tarifes anteriors. 
 
3. Els titulars de les parades podran adquirir un con per reservar l’espai 
d’aparcament per desmuntar la parada per 35 €, en concepte de fiança que serà 
retornada quan el titular de la parada es doni de baixa o decideixi prescindir del 
con. 
 
TARIFA SEGONA.-  VENDA DE PRODUCTES, EXPLOTACIÓ DE 
DIVERSIONS, ESPECTACLES I ACTIVITATS INDUSTRIALS A LA VIA 
PÚBLICA. 
 
1.- Venda de productes diversos: 
 
- Venda o exposicions amb motiu de fires i festes en general (exclosa la Festa 

Major), per metre lineal o fracció i dia .........................................3,10 € 
 
- Venda o exposició de productes (xurreries, castanyes, creps o similars) 
  

(a) Zona Riera i Passeig Xifré, per metre lineal o fracció i dia ...........2,45 € 
 
(b) Resta de vies, per metre lineal o fracció i dia................................2,05 € 

 
En els casos en que la llicència sigui per ocupacions superiors a quatre 
mesos, el metre lineal o fracció i dia...................................................1,05 € 

 
2.- Desenvolupament d’activitats recreatives: 
 
2.1- Circs, revistes de varietats i similars: 
  

- Fins a 500m2 de superfície ocupada i dia 24,50.-€ 
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- Cada 100m2 o fracció de més....             7,70.-€  
 

Fiança: 
- Fins a 500 m2........................................................1.200.- euros 
- Més de 500 m2......................................................1.800.- euros 

 
2.2- Parades situades a les platges després de la concessió  administrativa 
prèvia: 
 

 Euros / m2 / temporada: 
 

- Guinguetes..................................................................... 107,20 
- Terrasses........................................................................   27,30 
- Altres activitats no previstes en els Plans d’ Usos.........   1,40 

 
 Euros / unitat / temporada: 

 
- Hamaques, gandules...................................................... 20,45 
- Patins, windsurf, canoes i similars sense motor............. 31,05 

 
Als efectes de la present ordenança s’entendrà per temporada la que fixa la 
demarcació de Costes de l’Estat que és de l’u de maig a 30 d’octubre. 
 
La superfície realment ocupada serà mesurada pels Tècnics Municipals. 
 
La quantitat que resulti d’aplicar les tarifes per l’aprofitament especial del domini 
públic marítim terrestre mitjançat guinguetes, terrasses, patins i hamaques 
s’augmentarà  per l’import en concepte de taxa que la Corporació ha de satisfer 
a la Demarcació de Costes a Catalunya del Ministeri de Medi Ambient i que es 
troba regulada a l’article 84 de la Llei de Costes i l’Ordre Ministerial de 30 
d’octubre de 1992. 
 
2.3 - Parades i atraccions  
 
Pel període comprès entre el 3 i el 15 de juliol, ambdós inclosos 
 

 Casetes. Queden incloses en aquesta modalitat les parades tipus: tir, 
pesques, curses de camells, xurreries i similars....12,75 €/m2/totalitat de festa 

 Atraccions infantils mecàniques. Hi queden incloses les atraccions tipus 
cavallets, voladors, miniescalèxtric, babys i similars: 
- Fins a 75m2.................................................. 10,30 €/m2/totalitat de la festa 
- De 76m2 a 100 m2......................................... 7,10 €/m2/totalitat de la festa 
- De 101m2 en endavant...................................6,40 €/m2/totalitat de la festa 

 Atraccions infantils no mecàniques. Hi queden incloses les atraccions tipus 
globus, pistes americanes, llits elàstics i similars..7,10€/m2/totalitat de la festa 
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 Atraccions mecàniques no infantils. Hi queden incloses les atraccions tipus 
saltamontes, nube, lloping, toros, martell i similars: 
- Fins a 100m2................................................ 17,70 €/m2/totalitat de la festa 
- De 101m2 en endavant.................................10,65 €/m2/totalitat de la festa 

 Bars.................................................................... 17,70 €/m2/totalitat de la festa 
 Pista d’autoxoc de 30 x 13m2....................... 1.181,10 €/totalitat de la festa 

 
Fora del període de la festa major i haurà una aplicació de tarifes proporcional 
per dia. 
 
Quan l’Ajuntament proporcioni un espai d’allotjament als camions – vivenda dels 
firaires, aquests hauran de dipositar a la Tresoreria municipal una fiança de 
1.500 euros per tal de garantir el bon estat de l’espai ocupat. 
 
TARIFA TERCERA - INDÚSTRIES AL CARRER. 
 
- Venda de gelats (per m2 o fracció i temporada): 
 

(a) Zona Riera i Passeig Xifré ............................................ 26,60 euros 
 
(b) Resta de Vies Públiques .............................................. 16,00 euros 

 
La temporada comprèn el període de l’1 de juny al 2 d’octubre. 

 
- Venda mitjançant vehicles, per vehicle i dia........................ 8,05,- euros  
 
- Altres supòsits, per dia..................................................... 16,15,- euros  
 
- Rodatge cinematogràfic, per rodatge i dia....................... 63,90.- euros  
 
- Venda amb màquines expenedores (excloses les begudes alcohòliques), per 

m2 i semestre: 
 
 (a) Zona Riera i Passeig Xifré 37,55.- euros 
 (b) Resta Vies Públiques 19,75.- euros 
 
- Mecànics infantils, per m2  o fracció i semestre: 
 
 (a) Zona Riera i Passeig Xifré 37,55.- euros 
 (b) Resta Vies Públiques 19,75.- euros 
   
 
TARIFA QUARTA - ANUNCIS QUE OCUPIN TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC 
LOCAL 
 
- Zona Riera i Passeig Xifré, per trimestre , m2 o fracció ......  10,65 € 
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- Resta Vies Públiques, per trimestre , m2 o fracció .............. 6,40 € 
 
Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzi procediment de licitació 
pública, l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició 
sobre la qual recaigui la concessió, autorització o adjudicació. 
 
Article 7. Acreditament 
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’aprofitament especial, moment que, a 
aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la 
mateixa fou sol·licitada. 
 
2. En l'aprofitament especial per la venda de productes explotació de diversions, 
espectacles i activitats industrials a la via pública, caldrà dipositar l'import de la 
taxa des de que es presenti la sol·licitud d'autorització per a procedir a les 
instal·lacions. 
 
3. Quan s’ha produït l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, 
l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament. 
 
Article 8. Període impositiu 
 
1. Quan la instal·lació d’ocupació de les vies púbiques mitjançant els elements 
referits a l’article 1 hagi de durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà 
amb aquell determinat en la llicència municipal. 
 
2. Quan la duració temporal de la instal·lació s’estengui a uns quants exercicis, 
l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període 
impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament 
en la utilització privativa o aprofitament especial, en què s’aplicarà el previst en 
els apartats següents: 
 
3.Quant s’iniciï l´aprofitament especial en el primer semestre, s’abonarà en 
concepte de taxa corresponent a aquest exercici la quota íntegra. Si l’inici de 
l´aprofitament especial té lloc en el segon semestre de l’exercici es liquidarà la 
meitat de la quota anyal. 
 
4. Si finalitza l´aprofitament especial durant el primer semestre de l’exercici 
procedirà la devolució parcial de la quota (la meitat). Si la baixa té lloc en el 
segon semestre, no procedirà retornar cap quantitat. 
 
5.Quant no s’autoritzés la utilització privativa o aprofitament especial, o aquest 
no resultés possible per causes no imputables al subjecte passiu, procedirà la 
devolució de l’import satisfet. 
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Article 9.- Règim de declaració i ingrés 
 
1. En l'aprofitament especial per la venda de productes explotació de diversions, 
espectacles i activitats industrials a la via pública, la taxa s'exigirà en règim 
d'autoliquidació 
 
2. Quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir dels aprofitaments 
especials es presentarà degudament emplenat l’imprès d’autoliquidació de la 
taxa. 
 
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els 
elements de la declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti 
l’assistència necessària per determinar el deute.  
 
3. La taxa es podrà ingressar des del moment en què es sol·liciti la llicència El 
termini per fer l'ingrés de la taxa conclou deu dies després de la notificació de  la 
concessió de la llicència. 
 
4. Tractant-se d’aprofitaments especials que es realitzen al llarg d’uns quants 
exercicis, el pagament de la taxa s’efectuarà semestralment. Així mateix, les 
altes i baixes de parades de venda al mercat setmanal (Tarifa primera) es 
prorratejaran per semestres. 
 
5. La resta d'aprofitaments es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o 
realitzat i seran irreduïbles pels períodes naturals de temps assenyalats en els 
epígrafs respectius. 
 
6. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. 
 
Article 10. Notificacions de les taxes 
 
1. En aquells casos en què la taxa s’exigeix en règim d’autoliquidació la 
notificació del deute tributari en supòsits d’aprofitaments singulars es realitzarà a 
l’interessat, en el moment en què es presenta l’autoliquidació, amb caràcter previ 
a la prestació del servei. 
 
No obstant, el que es preveu en l’apartat anterior, si un cop verificada 
l’autoliquidació aquesta resultés incorrecta, es practicarà liquidació 
complementària. 
 
2. En els supòsits de taxes per aprofitaments especials continuats que tenen 
caràcter periòdic, es notificarà personalment al sol·licitant l’alta al registre de 
contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, 
mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, 
pel període que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província. 
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3. Per la resta d'aprofitaments l'ingrés s'efectuarà a les entitats col·laboradores 
dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei General Tributària. 
 
4. A l’empara del que preveu la Disposició Transitòria segona de la Llei 25/1988, 
les taxes de caràcter periòdic regulades en aquesta Ordenança que són 
conseqüència de la transformació dels anteriors preus públics no estan subjectes 
al requisit de notificació individual, sempre que el subjecte passiu de la taxa 
coincideixi amb l’obligat al pagament del preu públic al qual substitueix. 
 
Article 11.- Infraccions i sancions 
 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel que disposa la Llei 
General Tributària, la seva normativa de desenvolupament i l’Ordenança general 
de gestió, inspecció i recaptació d’aquest Ajuntament. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança fou aprovada pel Ple de l’Ajuntament a la sessió celebrada 
el dia 27 d’octubre de 2004, i entrarà en vigor el primer de gener de 2.005 i tindrà 
vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial , els articles no modificats restaran vigents. 
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Ordenança fiscal número 25 
 

TAXA PER LA INSTAL.LACIÓ DE QUIOSCOS EN LA VIA PÚBLICA 
 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del que es preveu en els articles 57 i 20.3 m del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat també amb el que disposen 
els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la 
instal·lació de quioscos en la via pública que es regirà per la present Ordenança 
fiscal. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament 
especial que resulti de la instal·lació de quioscos en la via pública. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, així com 
les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei general tributària a favor de les 
quals s’atorguin les llicències o concessions administratives per a instal·lar 
quioscos en la via pública o els qui es beneficiïn de la utilitat derivada de la 
utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local, mitjançant la 
instal·lació de quioscos en les vies públiques municipals. 
 
Article 4. 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. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les entitats locals no estaran obligats al 
pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a instal·lar quioscos en la via 
pública necessaris per als serveis públics de comunicacions que exploten 
directament i per a altres usos que interessin d’una manera immediata la 
seguretat ciutadana o la defensa nacional. 
 
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
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Article 6. Quota tributària 
 
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes 
contingudes en els apartats següents: 
 
a) Quioscos dedicats a la venda de bitllets de l’O.N.C.E. per m2 i any. 

Euros...............................................................................................90,50.- euros 
 
b) Quioscos dedicats a la venda d’altres articles no inclosos en l´ epígraf a) 

d’aquesta  ordenança. Per m2 i any. Euros .................…………..683,60.-euros 
 
Normes particulars d’aplicació: 
 
Les quantitats que s’estableixen en la tarifa anterior s’aplicaran íntegrament als 1,5 
primers metres quadrats de cada ocupació. Cada metre quadrat d’excés tindrà un 
recàrrec de 7,30 euros. per metre quadrat o fracció. 
 
Article 7. Acreditament 
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o aprofitament especial 
resultant de la instal·lació de quioscos en les vies públiques municipals, moment 
que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la 
llicència, si aquesta fou sol·licitada. 
 
2. Sense perjudici del que es preveu en el punt anterior, caldrà dipositar l’import 
de la taxa des que es presenti la sol·licitud d’autorització per a la instal·lació de 
quioscos en les vies públiques municipals en la forma establerta en aquesta 
Ordenança. 
 
3. Quan s’ha produït l’ús privatiu a l’aprofitament especial sense sol·licitar 
llicència, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest 
aprofitament. 
 
4. Quan per a la instal·lació de quioscos en la via pública s’atorgui concessió 
administrativa, l’import de la taxa s’acreditarà en el moment en què s’atorgui 
l’esmentada concessió. 
 
Article 8. Període impositiu 
 
1. Quan l’ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació de quioscos hagi de 
durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà amb aquell determinat en la 
llicència municipal. 
 
2. Quan la duració temporal de l’ocupació de la via pública mitjançant la 
instal·lació de quioscos s’estengui a uns quants exercicis, l’acreditament de la 
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taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any 
natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o 
aprofitament especial, en què s’aplicarà el que es preveu en els apartats 
següents: 
 
3. Quan s’iniciï l’activitat en el primer semestre, s’abonarà en concepte de taxa 
corresponent a aquell exercici la quota íntegra. Si l’inici de l’activitat té lloc en el 
segon semestre de l’exercici es liquidarà la meitat de la quota anual. 
 
4. Si es cessa en l’activitat durant el primer semestre de l’exercici procedirà la 
devolució parcial de la quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon 
semestre, no procedirà retornar cap quantitat . 
 
5. Quan no s’autoritza l’ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació de 
quioscos o per causes no imputables al subjecte passiu no s´hi puguin instal·lar 
els quioscos, procedirà la devolució de l’import satisfet. 
 
Article 9. Règim de declaració i ingrés  
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
 
2. Quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a instal·lar els quioscos en la 
via pública es presentarà degudament emplenat l’imprès d’autoliquidació de la 
taxa. 
Alternativament, poden presentar-se en el servei municipal competent els 
elements de la declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti 
l’assistència necessària per a determinar el deute.  
 
3. La taxa es podrà ingressar des del moment en què es sol·liciti la llicència. El 
termini per fer l'ingrés de la taxa conclou deu dies després de la notificació de  la 
concessió de la llicència. 
 
4. Tractant-se d’utilitzacions que es realitzen al llarg d´uns quants exercicis, el 
pagament de la taxa s’efectuarà en el primer trimestre de cada any.  
 
5. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa 
 
Article 10. Notificacions de les taxes 

 
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a uns quants 
exercicis, la primera liquidació té caràcter periòdic i es notificarà personalment al 
sol·licitant junt amb l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis 
successius es notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró 
en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel període que es publicarà en el Butlletí 
Oficial de la Província. 
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2. A l’empara del que preveu la Disposició Transitòria segona de la Llei 25/1998, 
les taxes de caràcter periòdic regulades en aquesta Ordenança que són 
conseqüència de la transformació dels anteriors preus públics no estan subjectes 
al requisit de notificació individual, sempre que el subjecte passiu de la taxa 
coincideixi amb l’obligat al pagament del preu públic al qual substitueix. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança fou aprovada pel Ple de l’Ajuntament a la sessió celebrada 
el dia 27 d’octubre de 2004, entrarà en vigor el primer de gener de 2.005 i tindrà 
vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents. 
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Ordenança fiscal número 26 
 

TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES 
 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del que es preveu en els articles 57 i 20.3 h del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat també amb el que disposen 
els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per 
les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via pública 
per aparcament i càrrega i descàrrega de mercaderies que es regirà per la 
present Ordenança fiscal. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial que té lloc per 
l’entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via pública per 
aparcament i càrrega i descàrrega de mercaderies, especificat en les tarifes 
contingudes en l’article 6 d’aquesta Ordenança. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
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 35.5 de la Llei 
General Tributària, a favor de les quals s’atorguen les llicències per a gaudir de 
l’aprofitament especial, o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si es va procedir 
al gaudiment sense l’oportuna autorització. 
 
2. En les taxes establertes per entrades de vehicles o carruatges a través de les 
voreres, tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris de les 
finques i locals a que donin accés aquestes entrades de vehicles, els quals 
podran fer repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris. 
 
Article 4. 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. 
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Article 5. Beneficis fiscals 
 
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les entitats locals no estaran obligats al 
pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a gaudir dels aprofitaments 
especials referits a l’article 1 d’aquesta Ordenança, sempre que siguin 
necessaris per als serveis públics de comunicacions que exploten directament i 
per a altres usos que interessin d’una manera immediata a la seguretat 
ciutadana o la defensa nacional. 
 
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
Article 6. Quota tributària 
 
1. Entrada de vehicles, euros  per metre lineal / any o fracció 
 

- Categoria 3 de vies públiques........................................19,20            
- Resta de categories de vies públiques..........................14,40                   

 
2. Segons el nombre de places de l’aparcament al qual dóna accés el gual, 
s’aplicaran els següents coeficients sobre la tarifa anterior: 
 

Nombre de places          coeficient 
De 1 a 4                               1 
De  5 a 10                            2 
De 11 a 25                           3 
De 26 a 50                           4 
Més de 50                            5 
          

3. Per reserva d’espai o prohibició d’estacionament, euros per metre lineal / any o 
fracció: 
             

- Categoria 3 de vies públiques..................................... 25,60            
- Resta de categories de vies públiques...........................19,70                   

 
4. Reserva especial de parada en les vies i terrenys d’ús públic, concedits a 
determinades persones, per a càrrega i descàrrega de mercaderies, materials, etc. 
davant  de l’obra en construcció, de reformes o enderrocs d’immobles. Per cada 
metre lineal o fracció, euros al semestre: 
 

- Categoria 3 de vies públiques .......................................12,80            
- Resta de categories de vies públiques............................9,60                  
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5. Tall de carrers amb motiu d’obres particulars, operacions de càrrega i 
descàrrega, revetlles i altres activitats anàlogues, euros per hora o fracció:  

- Fins a 6 hores............................................................. 7,10 
- De 6 a 12 hores........................................................... 5,30 
- De 12 a 24 hores........................................................ 4,00 

         
6. Ús privatiu de tanques de protecció, euros per dia........ 14,80 
 
7. Ús privatiu senyals de trànsit, euros per dia..................... 1,50 
 
Article 7. Acreditament 
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’aprofitament especial, moment que, a 
aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si 
aquesta fou sol·licitada. 
 
2. Quan s’ha produït l´ aprofitament especial sense sol·licitar llicència, 
l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament. 
 
Article 8. Període impositiu 
 
1. Quan l’aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període 
impositiu coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal. 
 
2. Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’estengui a uns quants 
exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el 
període impositiu comprendrà l’any natural. En els supòsits d’inici o cessament 
en la utilització privativa o aprofitament especial s’aplicarà el previst en els 
apartats següents.  
 
3. Quant s'iniciï l'aprofitament especial en el primer semestre, s'abonarà en 
concepte de taxa corresponent a aquest exercici la quota íntegra. Si l'inici de 
l'aprofitament especial té lloc en el segon semestre de l'exercici es liquidarà la 
meitat de la quota anyal. 
 
4. Si se cessa en l’activitat durant el primer semestre de l’exercici procedirà la 
devolució parcial de quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon 
semestre, no procedirà retornar quantitat alguna. 
 
5. Quan no s’autoritzi l’aprofitament especial o per causes no imputables al 
subjecte passiu, no pogués tenir lloc el seu gaudiment, procedirà la devolució de 
l’import satisfet. 
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Article 9. Règim de declaració i ingrés  
 
1. Les quantitats exigibles d'acord amb la tarifa es liquidaran per cada 
aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pels períodes naturals de 
temps assenyalats en els epígrafs respectius. 
 
2.Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats 
en aquesta ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, i 
formular una declaració on consti la superfície de l'aprofitament. S'hi adjuntarà 
un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva situació en el 
municipi. 
 
3.Els serveis municipals competent comprovarà les declaracions que han 
formulat els interessats i el funcionari municipal competent determinarà el deute i 
expedirà la corresponent liquidació.    
 
4.Tractant-se d'aprofitaments especials que es realitzin al llarg d'uns quants 
exercicis, el pagament de la taxa s'efectuarà en el segon trimestre de cada any. 
 
5. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. 
 
Article 10. Notificacions de les taxes 

 
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin d´uns quants 
exercicis, la primera liquidació té caràcter periòdic i es notificarà personalment al 
sol·licitant junt amb l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis 
successius es notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró 
en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel període que es publicarà en el Butlletí 
Oficial de la Província. 
 
2. A l’empara del que preveu la Disposició Transitòria segona de la Llei 25/1998, 
les taxes de caràcter periòdic regulades en aquesta Ordenança que són 
conseqüència de la transformació dels anteriors preus públics no estan subjectes 
al requisit de notificació individual, sempre que el subjecte passiu de la taxa 
coincideixi amb l’obligat al pagament del preu públic al qual substitueix. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança fou aprovada pel Ple de l’Ajuntament a la sessió celebrada 
el dia 27 d’octubre de 2004, entrarà en vigor el primer de gener de 2.005 i tindrà 
vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial , els articles no modificats restaran vigents. 
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Ordenança fiscal núm. 27 
 
TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN 

LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPAL 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del que es preveu en els articles 58 i 20.3.u de la Llei 39/1988, de 28 
de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat també amb el 
que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix 
la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques 
municipals que es regirà per la present Ordenança fiscal. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic 
local que es produeix per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les 
vies públiques d'aquest municipi, dintre de les zones determinades per l’Alcaldia-
Presidència. 

 
1.Als efectes d'aquesta taxa s'entendrà per estacionament qualsevol 
immobilització d'un vehicle la durada de la qual passi de dos minuts, sempre 
que no estigui motivada per imperatius de circulació. 
 
2.No està subjecte a la taxa regulada en aquesta ordenança l'estacionament 
dels vehicles següents: 
a. Els vehicles auto-turismes quan el conductor hi sigui present. 
b. Els vehicles destinats a l’assistència sanitària de la Seguretat Social o de 

la Creu Roja, i les ambulàncies, quan es trobin prestant serveis. 
c. Els vehicles utilitzats per persones disminuïdes físiques, degudament 

identificats. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de la taxa: 
 
1.En els estacionaments de duració limitada, els conductors de vehicles 
estacionats en les vies públiques, en les zones reservades amb aquesta finalitat. 
 
2. En els estacionaments de duració limitada, quan s’ignori la titularitat del 
conductor, es liquidarà la taxa al titular del permís de circulació de vehicle. 
 
Article 4. Responsables 
 
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que 
siguin causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la. 
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2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què 
es refereix l’article 33 de la Llei general tributària respondran solidàriament en 
proporció a les seves respectives participacions, de les obligacions tributàries 
d’aquestes entitats. 
 
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions 
tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que en 
respondran solidàriament i fins al límit del valor de la quota de liquidació que 
se’ls hagués adjudicat. 
 
4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la 
seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles 
respondran subsidiàriament dels deutes següents: 
a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció. 
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les 
obligacions tributàries pendents en la data de cessament. 
 
5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el 
procediment previst a la Llei general tributària. 
 
6. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que hagin sol·licitat la 
llicència per a gaudir dels aprofitaments especials en exercici d’explotacions i 
activitats econòmiques, podran exigir-se a les persones que succeeixin el deutor 
en l’exercici de l’activitat econòmica. 
 
7. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, 
després de la conformitat prèvia del titular actual, podrà sol·licitar de l’Ajuntament 
certificació dels deutes per taxes dimanants de l’exercici de l’explotació 
esmentada. En cas que la certificació s’expedeixi amb contingut negatiu, el 
sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels deutes existents en la data 
d’adquisició de l’explotació econòmica. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
Article 6. Quota tributària 
 
L’import de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la que es fixa en la tarifa 
continguda en l'apartat següent. 
 
- Estacionament d’un vehicle per una hora................................  0,75 euros. 

Fraccions: es comptaran de forma proporcional al preu d’una hora 
expressada en minuts, amb un mínim de 15 minuts. 
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Cancel·lació de denúncies.................................................... 3’40 euros. 
 
Article 7è. Acreditament 
 
En l'estacionament de vehicles de durada limitada la taxa s’acreditarà en el 
moment que s'efectuï aquest estacionament en les vies públiques. 
 
Article 8. Període impositiu 
 
En l’estacionament de vehicles de durada limitada, el període impositiu 
coincideix amb el temps d’estacionament, el qual no pot excedir de 94 minuts. 
 
Article 9è. Règim de declaració i ingrés 
 
En l’estacionament de duració limitada la taxa s’haurà de pagar en el moment de 
l’inici del dit estacionament. El pagament s’efectuarà en les màquines 
expenedores de bitllets acreditatius del pagament realitzat, instal·lades a les vies 
públiques, i durant el temps de l’estacionament aquest bitllet haurà de figurar en 
la part interior del parabrises, de forma totalment visible des de l’exterior. 
El distintiu acreditatiu del pagament haurà de figurar en lloc visible sempre que el 
vehicle es trobi estacionat en l’espai de la via pública autoritzat. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança fou aprovada pel Ple de l’Ajuntament a la sessió celebrada 
el dia 29 d’octubre de 2003, i que ha quedat definitivament aprovada en data 10 
de desembre de 2003 entrarà en vigor el primer de gener de 2.004 i tindrà 
vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial , els articles no modificats restaran vigents. 
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Ordenança fiscal núm. 28 
 

TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LES DEPENDÈNCIES 
MUNICIPALS 

 
Article 1r. Fonament legal. 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per 
l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la 
utilització privativa de dependències municipals que es regirà per la present 
Ordenança Fiscal. 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa 
desenvolupada per posar a disposició dels usuaris la Sala Polivalent, la Sala 
Noble, l’aula de l’Hotel d’Entitats, la Sala Josep Maria Arnau, la sala Hotel 
d'Entitats, la Sala d'exposicions Lloveras de l’edifici del Calisay , i la Sala de la 
planta baixa de l’Ajuntament, per utilitzar-les privativament com a local per a la 
celebració d’actes quines finalitats no siguin de caire social, benèfic, cultural, 
esportiu sinó de tipus comercial o lucratiu. S’entendrà que l’acte té caire social, 
benèfic, cultural i esportiu quan es realitzi per entitats sense ànim de lucre 
inscrites en el Registre d’Entitats de la Corporació amb tal caràcter. 
 
Article 3r. Subjecte passiu 
 
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 35.5 de la Llei 
General tributària a favor de les quals s’atorgui la llicència d’ocupació temporal 
de les sales descrites a l’article 2n d’aquesta ordenança.  
 
Article 4t. 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. 
 
Article 5è. Beneficis fiscals 
 
No es preveu cap exempció de caràcter general. 
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Article 6è. Quota tributària 
 
1. Per la utilització privativa de la Sala Polivalent de l’edifici Calisay. 
 
 

- Entitats sense ànim de lucre, no inscrites al Registre 
d'entitats de l'Ajuntament  

             - Fins a 5 hores............................................................. 20,00€
             - Tot el dia..................................................................... 40,00€
- Resta de subjectes passius 
             - Fins a 5 hores............................................................. 337,50€
             - Tot el dia..................................................................... 675,00€

 
2. Per la utilització privativa de la Sala Noble de l’edifici Calisay. 
 

- Entitats sense ànim de lucre, no inscrites al Registre 
d'entitats de l'Ajuntament  

             - Fins a 5 hores............................................................. 10,00€
             - Tot el dia..................................................................... 20,00€
- Resta de subjectes passius 
             - Fins a 5 hores............................................................. 30,00€
             - Tot el dia..................................................................... 60,00€

 
3. Per la utilització privativa de l’aula de l’Hotel d’Entitats de l’edifici Calisay 
 

- Entitats sense ànim de lucre, no inscrites al Registre 
d'entitats de l'Ajuntament 

             - Fins a 5 hores.............................................................   5,00€
             - Tot el dia..................................................................... 10,00€
- Resta de subjectes passius 
             - Fins a 5 hores............................................................. 15,00€
             - Tot el dia..................................................................... 30,00€

 
4. Per la utilització privativa de sala Hotel d’Entitats de l’edifici Calisay 
 

- Entitats sense ànim de lucre, no inscrites al Registre 
d'entitats de l'Ajuntament 

             - Fins a 5 hores.............................................................   5,00€
             - Tot el dia..................................................................... 10,00€
- Resta de subjectes passius 
             - Fins a 5 hores............................................................. 15,00€
             - Tot el dia..................................................................... 30,00€
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5.Per la utilització privativa de sala J.M. Arnau de l’edifici Calisay 
 

- Entitats sense ànim de lucre, no inscrites al Registre 
d'entitats de l'Ajuntament 

             - Fins a 5 hores.............................................................   12,50€
             - Tot el dia.....................................................................   25,00€
- Resta de subjectes passius 
             - Fins a 5 hores.............................................................   45,00€
             - Tot el dia.....................................................................   90,00€

 
6. Sala d'exposicions Lloveras (per cada exposició)  
 

- Entitats sense ànim de lucre, no inscrites al  
Registre d'entitats de l'ajuntament..............................   20,00€ 
   
- Resta de subjectes passius................................... 30,00€ 

 
La vigilància de la sala no està inclosa en cap dels dos supòsits. 
 
7. Sala de la planta baixa de l’Ajuntament............................... 447,60€ 
 
Quan les entitats inscrites en el registre de l'Ajuntament cobrin un tiquet per a 
participar en l'activitat organitzada se'ls aplicarà la taxa d'entitats no inscrites. 
 
Article 7è. Acreditament de la taxa 
 
1. La taxa s'acredita per l’atorgament de la llicència d’ocupació temporal. 
 
2. Sens perjudici del que es preveu en el punt anterior, caldrà dipositar l’import 
de la taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir de la ocupació 
de la Sala. 
 
3. Quan s’hagi produït el gaudiment de la ocupació de la Sala sense sol·licitar 
llicència, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquesta 
activitat. 
 
Article 8è. Període impositiu 
 
1.El període impositiu serà el temps durant el qual s’ha autoritzat que es dugui a 
terme la ocupació de la Sala, sense que en cap cas pugui superar les 24 hores. 
 
2.Quan no s’autoritzi l’ocupació esmentada al punt anterior, o per causes no 
imputables al subjecte passiu no es pugui beneficiar de la utilització sol·licitada, 
procedirà la devolució de la taxa satisfeta.  
 
Article 9è. Règim de declaració i ingrés. 
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1.La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
2.Quan es presenti la sol·licitud d’autorització es presentarà també degudament 
emplenat l’imprès d’autoliquidació de la taxa. 
 
3.S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en 
aquell moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en 
el mateix abonaré.  
 
Article 10è. Infraccions i sancions 
 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel que disposa la Llei 
General Tributària i la seva normativa de desenvolupament. 
 
Disposició final. 
 
Aquesta Ordenança fou aprovada pel Ple de l’Ajuntament a la sessió celebrada 
el dia 27 d’octubre de 2004, entrarà en vigor el primer de gener de 2005 i tindrà 
vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents. 
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Ordenança fiscal núm. 29 
 
TAXA PER SERVEIS DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT EXCLUSIU O 
RESERVA D’ESPAIS, DE COTXES DE MINUSVALIA I ELS ADAPTAS PER A 
LA SEVA CONDUCCIÓ PER PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA, EN 

LES VIES PÚBLIQUES MUNICAPLA 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3 h del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 
d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per reserves de via 
pública per a aparcament de cotxes de minusvàlids i els adaptats per a la seva 
conducció per persones amb discapacitat física, que es regirà per la present 
Ordenança fiscal. 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial que té lloc per la 
reserva de via pública per a aparcaments exclusius, especificats en les tarifes 
contingudes a l’article 6 d’aquesta Ordenança. 
 
Article 3r. Subjectes passius 

 
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 35.5 de la Llei 
General Tributària, a favor de les quals s’atorguen les llicències per a gaudir de 
l’aprofitament especial, o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si es va procedir 
al gaudiment sense l’oportuna autorització. 
 
Article 4t. Responsables 
 
1.Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades 
com a tals a la Llei General Tributària. 

 
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. 
 
Article 5è. Beneficis fiscals 

 
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al 
pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a gaudir dels aprofitaments 
especials referits a l’article 1 d’aquesta Ordenança, sempre que siguin 
necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin directament i 
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per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la 
defensa nacional. 

 
2.No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
Article 6è. Quota tributària 
 
Reserva d'espais en les vies i terrenys d'ús públic concedits a particulars per a 
aparcament exclusiu o reserva d’espai de cotxes de minusvàlids (RD 339/1990, 
pel que s’aprova el text articulat de la Llei de tràfic…) i els adaptats per a la seva 
conducció per persones amb discapacitat física. Per cada metre lineal o fracció 
de llargada, i any: 
 

- Categoria 3 de via pública........................................ 19,20 € 
- Resta de vies públiques........................................... 14,40 € 

 
 
Article 7è. Acreditament 
 
1.La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’aprofitament especial, moment que, a 
aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la 
mateixa fou sol·licitada. 
 
2. Quan s’ha produït l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, 
l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament. 
 
3. En els supòsits d’ocupacions del domini públic que s’estenguin a varis 
exercicis, l’acreditament tindrà lloc l’u de gener de cada any, excepte en els 
supòsits d’inici o cessament en l’ocupació. 
 
Article 8è. Període impositiu 
 
1.Quan l’aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període 
impositiu coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal. 
 
2.Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’estengui a varis 
exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el 
període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o 
cessament en la utilització privativa o aprofitament especial. 
 
3. Quant s'iniciï l'aprofitament especial en el primer semestre, s'abonarà en 
concepte de taxa corresponent a aquest exercici la quota íntegra. Si l'inici de 
l'aprofitament especial té lloc en el segon semestre de l'exercici es liquidarà la 
meitat de la quota anyal. Si se cessa en l’activitat durant el primer semestre de 
l’exercici procedirà la devolució parcial de quota (la meitat). Si el cessament té 
lloc en el segon semestre, no procedirà retornar quantitat alguna. 
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4.Quan no s’autoritza l’aprofitament especial o per causes no imputables al 
subjecte passiu, no pogués tenir lloc el seu gaudiment , procedirà la devolució de 
l’import satisfet. 
 
Article 9è. Règim de declaració i ingrés  
 
1.Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats 
en aquesta ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, i 
formular una declaració on consti la superfície de l'aprofitament. S'hi adjuntarà 
un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva situació en el 
municipi. 
 
2.Els serveis municipals competent comprovarà les declaracions que han 
formulat els interessats i el funcionari municipal competent determinarà el deute i 
expedirà la corresponent liquidació.    
 
3.Tractant-se d’aprofitaments especials que es realitzen al llarg de varis 
exercicis, el pagament de la taxa s’efectuarà en el segon trimestre de cada any. 
Amb la finalitat de facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del 
subjecte passiu un document apte per a permetre el pagament en entitat 
bancària col·laboradora. 
 
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida 
l’obligació de satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu 
calendari fiscal. 
 
4.El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa; en 
aquest cas, s’ordenarà el càrrec en compte bancari durant l’última desena del 
període de pagament voluntari. 

 
Article 10è. Notificacions de les taxes 
 
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis 
exercicis, la primera liquidació, es notificarà personalment al sol·licitant junt amb 
l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà 
col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, pel període d’un mes comptat des de l’inici del període de 
cobrament. 

 
2. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província. 

 
Article 11è. Infraccions i sancions 
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Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 
reguladora en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que 
disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària. 
 
Article 12è. Gestió per delegació 
 
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les 
normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que 
ha de fer l'Administració delegada. 
 
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més 
adients per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels 
subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions 
formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o 
recaptació.  
 
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de 
Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva 
Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos 
de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de 
la província de Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació 
en sessió celebrada el 27 d’octubre de 2.004, i entrarà en vigor el primer de 
gener de 2005 i tindrà vigència mentre no s’acordi la seva modificació o 
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran 
vigents. 
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Ordenança Fiscal núm. 30 
 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ENSENYAMENT  A L’ESCOLA 
DE MUSICA MUNICIPAL. 

 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.v) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 
d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del 
servei d’ensenyament de Música, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’ensenyament en 
l’escola de música municipal. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones 
físiques que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització de 
les activitats d’ensenyament que es detallen a l’article 6 d’aquesta Ordenança. 
 
2. Quan els alumnes matriculats siguin menors d’edat, vindran obligats al 
pagament els seus pares o tutors. 
 
Article 4t. Responsables 
 
1. Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades 
com a tals a la Llei General Tributària. 
 
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. 
 
Article 5.- Beneficis fiscals 
 
1. No s’aplicaran exempcions ni bonificacions per a la determinació del deute 
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 
 
2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.2 d’aquesta Ordenança es 
contenen tarifes reduïdes aplicables quan els subjectes passius acreditin 
escassa capacitat econòmica. 
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Article 6è. Quota tributària 
 
La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia del servei 
d’ensenyament 
 
1. La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia del servei 
d’ensenyament musical que s’hagi sol·licitat. 
 
 

  GENERAL 
ANY 2004/05

INFANTIL 
ARENYS 

INFANTIL 
FORA 

ADULTS 
ARENYS

ADULTS 
FORA 

SENSIBILITZACIÓ Llenguatge Musical 24,40 18,30 21,96 21,96 24,40 
INICIACIÓ Llenguatge Musical 34,35 25,76 30,92 30,92 34,35 

 Instrument 30' ó 45' 
compartits 76,75 57,56 69,08 69,08 76,75 

ELEMENTAL Llenguatge Musical 46,55 34,91 41,90 41,90 46,55 
 Instrument 30' ó 45' 

compartits 85,90 64,43 77,31 77,31 85,90 
 Instrument 45' 103,65 77,74 93,29 93,29 103,65 
  30'+30' 126,35 94,76 113,72 113,72 126,35 
 Instrument 30' + 45' 142,95 107,21 128,66 128,66 142,95 

GRAU MITJÀ Llenguatge Musical 51,00 38,25 45,90 45,90 51,00 
 Instrument 45' 106,95 80,21 96,26 96,26 106,95 
 Instrument 60' 141,30 105,98 127,17 127,17 141,30 
 Instrument 45' + 30' 145,20 108,90 130,68 130,68 145,20 
 Instrument 45' + 45' 162,90 122,18 146,61 146,61 162,90 

Instrument 30' + 60' 179,55 134,66 161,60 161,60 179,55  
Instrument 45' + 60' 197,25 147,94 177,53 177,53 197,25 

ADULTS Llenguatge Musical 44,35 33,26 39,92 39,92 44,35 
 Instrument 30' 84,25 63,19 75,83 75,83 84,25 
 Instrument 45' 101,95 76,46 91,76 91,76 101,95 
 Instrument 60' 136,30 102,23 122,67 122,67 136,30 
 Instrument 45' + 45' 159,60 119,70 143,64 143,64 159,60 

INSTRUMENT 
SOL Instrument 30' 51,00 38,25 45,90 45,90 51,00 

 Instrument 45' 68,70 51,53 61,83 61,83 68,70 
 Instrument 60' 103,05 77,29 92,75 92,75 103,05 
 Instrument 30' + 45' 120,80 90,60 108,72 108,72 120,80 
 Instrument 30' + 60' 154,05 115,54 138,65 138,65 154,05 
 Instrument 45' + 45' 138,55 103,91 124,70 124,70 138,55 
 Instrument 45' + 60' 171,75 128,81 154,58 154,58 171,75 
 Instrument 45' + 45' + 60' 240,45 180,34 216,41 216,41 240,45 

Els alumnes de 4r 
N.E.  ordenació 
acadèmica 

  40,73 

Alumnes de Fi de 
Grau   40,73 

 
COR JOVE  60' 8,85 
Alumnes Cor jove que cursin N. 
Mitjà a l’Escola  4,43 
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GRUP DE CAMBRA NIVELL MITJÀ 90' 18,85 
ACOMPANYAMENT REPARTURISTA 
(Per sessió) 15' 2,25 
ACOMPANYAMENT REPARTURISTA CANT  8,85 
RODA D'INSTRUMENTS 30' 18,85 
REFORÇ DE VEU  30' 38,80 
BANDA DE MÚSICA  8,85 
ÀULA DE MÚSICA MODERNA  30' 46,55 
MATRICULES   59,20 

    

2.Reduccions a les quotes de l’Aula de Música: 
 
Per família nombrosa: 10 per 100 de reducció.  
 
Famílies amb més d’un alumne a l’escola:  10 per 100 per cada alumne 
 
La Família amb un fill discapacitat es considerà com a família nombrosa 

 
3. En situacions d'escassa capacitat econòmica, que valorarà l'Àrea de Serveis 
Socials de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, s'aplicarà una reducció del 50% del 
preu global del rebut emès, prèvia valoració de l'Àrea de Serveis socials, que 
tindrà en compte els següents criteris: 
 

a) Que els ingressos de les unitats econòmiques de convivència que 
acreditin tenir rendes inferiors al salari mínim interprofessional. 
 
 b) Caldrà adreçar la corresponent sol·licitud al Departament de Serveis 
Socials, acreditant els ingressos i les condicions familiars. 
 
c) Vist l’informe de Serveis Socials, l’Alcalde acordarà la concessió o 
denegació del benefici fiscal sol·licitat i es notificarà a l’interessat. 

 
4. En cap cas podran aplicar-se de forma acumulada les reduccions descrites en 
els apartats 2 i 3 de l’article 6 de l’Ordenança. En el supòsit que es donessin 
ambdós requisits, únicament podran beneficiar-se de l’aplicació de la reducció 
que sigui més avantatjosa econòmicament pel subjecte passiu. 
 
Article 7. Acreditament i període impositiu 
 
1. La taxa per matrícula  a l’Escola de Música s’acredita en el moment de 
formalitzar la matrícula  de  cada curs escolar. 
 
2. La  taxa per ensenyament s’acredita cada primer dia de cada mes escolar,  
moment en que s’inicia la prestació del servei. Únicament procedirà la devolució 
de l’import corresponent a la taxa acreditada mensualment,  en cas que el servei 
no s’hagi prestat. 
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Article 8 – Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. La taxa per matrícula serà liquidada pel propi Ajuntament i haurà de pagar-se 
en el moment de fer la sol·licitud d’inscripció, de conformitat amb el que estableix 
l’article 26.1b) de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
 
2. La taxa per ensenyament serà liquidada per la pròpia Corporació. El 
pagament de la mateixa podrà efectuar-se mitjançant domiciliació bancària 
prèvia sol·licitud del subjecte passiu de la taxa. 
 
3. Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.  
 
Article 9è. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que en relació a la taxa 
reguladora en aquesta Ordenança resultin procedents, s’aplicarà el que disposen 
els articles 77 a 89 de la Llei General Tributària. 
 
Disposició final 
 
La present modificació, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el 27 d’octubre de 2.004,  entrarà en vigor el primer de gener 
de 2005 i tindrà vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. En 
cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents. 
 


