Ordenança fiscal núm. 23
Taxes per utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic.
Article 1.- Fonament i naturalesa.
D’acord amb els articles 133.2 l 142 de la Constitució i l’article 106 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb allò que
disposen els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament
estableix les Taxes per utilització privativa o pels aprofitaments especials constituïts en
el vol, el sòl i el subsòl del domini públic municipal que es regiran per aquesta ordenança
fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposen els articles 20 i següents d’aquest
Reial Decret Legislatiu.
Sens perjudici de les disposicions de desenvolupament, harmonització i/o execució que
conformen aquesta Ordenança, la determinació del fet imposable, del subjecte passiu,
de la base imposable, de l’establiment, supressió i prorroga de les exempcions i/o
bonificacions, del tipus de gravamen, de la meritació i de tots els demés elements
determinants de la quantia del deute tributari, es determinen per la normativa legal i
reglamentària indicada i, en general, per la que hi sigui aplicable.

Article 2.- Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa qualsevol utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic municipal i a les platges.
En concret, s’inclouen a la present Ordenança els següents:
1) Entrada de vehicles a traves de voreres, passatges o de qualsevol altre espai de
domini públic municipal, així com la reserva de la via publica per a l’aparcament
exclusiu i/o per a càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.
2) Activitats a la via pública i a les platges.
3) Ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies, materials de construcció,
runes, tanques, puntals, cavallets, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
4) La utilització privativa dels horts municipals i les actuacions necessàries per a la
conservació i el manteniment d’aquests.
2. La taxa regulada en aquesta Ordenança és compatible amb les quanties i/o tarifes
que, amb caràcter puntual o periòdic puguin acreditar-se com a conseqüència de la
cessió d’ús d’infraestructures específicament destinades o habilitades per l’Ajuntament
per allotjar xarxes de serveis.

Article 3.- Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a
què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària,
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que gaudeixin, utilitzin o aprofitin el domini públic local en benefici particular als supòsits
establerts a l’article anterior, encara que no hagin demanat la corresponent concessió,
llicència, autorització o prestació.
2. A la taxa per entrada de vehicles a traves de les voreres, i reserva de la via publica
per a l’aparcament exclusiu i carrega i descarrega de mercaderies de qualsevol classe
té la condició de substitut del contribuent el propietari del immoble on es trobi l’entrada
pels vehicles.

Article 4.- Exempcions
1.- No estan obligades al pagament de les taxes les administracions públiques per als
aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que exploten directament
i per a tots els que immediatament els interessa la seguretat ciutadana.
2.- Estaran exemptes de pagament de les taxes derivades d’aprofitaments, utilitzacions
o ocupacions de terrenys d’us públic recollits a l’article 2.1.3) d’aquesta Ordenança, les
obres que gaudeixin d’exempció o de bonificació del 95 per cent de la quota a l’Impost
sobre construccions, instal·lacions i obres (article 4.1 i 2 de l’ordenança fiscal reguladora
d’aquest impost).

Article 5.El pagament de la taxes per a utilitzacions o aprofitaments efectuats i no prèviament
autoritzats o que ultrapassin els límits de l’autorització, no comporta la legalització de
les utilitzacions o prestacions no autoritzades i és compatible amb la suspensió de la
utilització o de l’aprofitament i amb les sancions o altres mesures que correspongui.

Article 6.- Meritació
1. La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir:
a) Des del moment en què es presenti la sol·licitud per a la utilització o l’aprofitament
del domini públic municipal, que no és tramitarà si no és justifica el pagament de
la mateixa.
b) Quan es tracta d’autoritzacions o concessions autoritzades i prorrogades o
continuades en el temps, el primer dia de cada any natural. En els casos de que
hi hagi un canvi en el titular de l’activitat, degudament autoritzat, es prorratejarà la
taxa per mesos naturals en funció del temps d’explotació de l’activitat per cada
titular.
c) En aquells supòsits en què l’aprofitament especial a què fa referència l’article 1
d’aquesta Ordenança no requereixi llicència o autorització, des del moment en què
s’ha iniciat l’aprofitament esmentat. A aquests efectes, s’entén que ha començat
l’aprofitament en el moment en què s’inicia la prestació del servei als ciutadans
que ho demanen.
2. Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques es
perllonguen 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.
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Article 7.- Administració i Cobrament
1. Les taxes de la present ordenança s’exigiran en règim d’autoliquidació que s’haurà
de presentar i pagar en el moment de tramitar la sol·licitud per a la utilització o
l’aprofitament del domini públic municipal.
2. Es podrà confeccionar un padró anual a partir de les dades de sol·licituds presentades
l’any anterior i que hagin obtingut autorització per ocupar la via pública. El padró inclourà
les dades de superfície, localització física i temporada d’ocupació resultants de la
declaració del contribuent. Qualsevol variació d’aquests elements comportarà la
necessitat de sol·licitar una nova autorització.
3. La manca de pagament de la taxa anual donarà lloca a la denegació d’ofici de
l’autorització per l’any vinent, amb independència de continuar els procediments de
recaptació executiva pel cobrament del deute pendent.

Article 8.- Gestió de la taxa.
1. L'Administració pot exigir dels usuaris totes les declaracions o aportacions de dades
que consideri necessàries per conèixer el grau real d’utilització o d’aprofitament del
domini públic i pot, així mateix, fer les comprovacions oportunes.
En el cas que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que impedeixin les
comprovacions, l'Administració municipal pot efectuar les liquidacions per estimació,
partint de les dades que posseeixi i de l’aplicació dels índexs adients.
2. L'Administració municipal pot suspendre, salvat que existeixin normes específiques
que ho prohibeixin, la utilització o l’aprofitament del domini públic quan els qui estan
obligats al pagament incompleixin l’obligació d’aportar les declaracions o les dades
sol·licitades, quan obstaculitzin les comprovacions o quan no satisfacin les quotes
vençudes, sense perjudici d’exigir el pagament de les quotes meritades.

Article 9.- Quotes
1. Les quotes, excepció feta del cas regulat en el número següent, resten fixades als
annexos de la present ordenança. Les taxes s’incrementaran un 20% en els supòsits de
utilitzacions o aprofitaments efectuats i no prèviament autoritzats o que ultrapassin els
límits de l’autorització o llicència.
2. Les taxes que puguin correspondre a la Compañia Telefónica Nacional de España
se substituiran per una compensació en metàl·lic de periodicitat anual, de conformitat
amb la disposició addicional 8a. de la Llei 39/1988 en relació amb la Llei 15/1987, de
30 de juliol.
La compensació a que es refereix aquest apartat no serà en cap cas aplicable a les
quotes meritades per empreses o entitats participades per Telefónica de España SA,
encara que ho siguin íntegrament, quan realitzin la utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic municipal (inclosos els serveis de telecomunicacions) segons
l’establert a l’article 2on. de la present ordenança.

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú – Ordenances Fiscals 2020 (Nº 23)

3

Article 10.- Infraccions i sancions
La inspecció d’aquestes taxes i la qualificació d’infraccions tributàries i sancions,
s’ajustarà a l'establert a l'Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació.

Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, aprovada per l'Ajuntament en Ple en la sessió de tres de
novembre de dos mil tres, començarà a regir el dia 1 de gener de 2004. El seu període
de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o derogació
expresses.
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ANNEX 1
ENTRADA DE VEHICLES A TRAVES DE VORERES, PASSATGES O DE
QUALSEVOL ALTRE ESPAI DE DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL, AIXÍ COM LA
RESERVA DE LA VIA PÚBLICA PER A L’APARCAMENT EXCLUSIU I/O PER
A CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE
Euros
1. Per a cada gual permanent, per facilitar l’entrada de vehicles en un immoble o
finca:
a) Fins a 3 metres d’amplada:
De 1 a 6 places d’aparcament ...............................................................
De 7 a 25 places d’aparcament .............................................................
De 26 a 50 places d’aparcament ...........................................................
De més de 50 places d’aparcament ......................................................
b) De més de 3 metres d’amplada:
De 1 a 6 places d’aparcament ...............................................................
De 7 a 25 places d’aparcament ............................................................
De 26 a 50 places d’aparcament ..........................................................
De més de 50 places d’aparcament .....................................................

116,55
233,10
408,95
582,75

139,80
279,55
489,85
699,30

2. Els guals temporals gaudiran d’una reducció del 25% sobre les tarifes del número
1.
3. Per la reserva de via pública per a càrrega o descàrrega o per a serveis
d’establiments comercials, amb limitació horària, per metre lineal o fracció i hora
d’autorització .............................................................................................

4,00

4. Guals en gasolineres o estacions de subministrament de carburants, per cada
espai diferenciat del domini públic on es realitzi l’aprofitament ..........................

675,15

5.

Guals en locals i naus industrials o bé a on es desenvolupin activitats de
manteniment, neteja o reparació de vehicles a on realitzin entrades i/o sortides
de vehicles des de la via pública i no existeixin places d’aparcament delimitades
com a places individuals:
- Fins a 100 m2 de superfície del local ............................................................
- De 101 a 300 m2 de superfície del local .......................................................
- De 301 a 1.000 m2 de superfície del local ....................................................
- Més de 1.000 m2 de superfície del local ......................................................

165,40
281,40
450,45
619,50

6. Per l’entrega de cada clau de pilona als titulars de llicencia de guals en carrers o
zones d’accés restringit al transit:
- Carrers Caputxins i Sant Sebastià ................................................................
- Resta de vials de la ciutat .............................................................................

13,65
56,75

7.

Per la reserva de via pública per a desencotxar (pujar i baixar) clients
d'establiments hotelers, amb limitació horària, per metre lineal o fracció ..........

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú – Ordenances Fiscals 2020 (Nº 23)

5

11,70

NOTES:
A) En el supòsit que s’hagués d’efectuar una reserva de via pública a l’altre costat del carrer,
enfront del pas d’entrada i sortida de vehicles, per garantir l’accés mitjançant una
senyalització especial (amb pintura groga al paviment), les tarifes assenyalades en els
punts anteriors s’incrementaran en un 25%.
B) Els materials empleats en les senyalitzacions especials de qualsevol tipus aniran a càrrec
dels sol·licitants.
C) El pagament d’aquesta taxa no prejutja, en cap cas, la concessió de la llicència urbanística
o d’altres que siguin necessàries, ni implica la seva legalització.
D) La realització d’obres a la Via Pública que afectin de forma directa a la utilització regular
dels guals o reserves d’aparcament gravats per aquesta taxa, tindran una bonificació
proporcional al temps de duració de les obres.
E) Immobles o finques que disposin de més d’una entrada i sortida de vehicles amb gual:
- Si el nombre de places d’aparcament és inferior o igual a 6, només es satisfarà la quota
sencera d’un gual, restant els altres amb quota zero.
- Si el nombre de places d’aparcament és superior a 6, s’aplicarà per cada gual la tarifa
corresponent segons el nombre de vehicles que resulti de dividir el total de places de
l’immoble entre el número d’accessos amb gual.
F) En els casos que no sigui possible la comprovació in situ d’un local o finca que li
correspongui les tarifes del número 1 i que s’utilitzi per a l’entrada i/o sortida de vehicles,
(per raons de negativa del propietari a permetre l’accés o bé per qualsevol altre
circumstància que faci impossible determinar amb certesa la capacitat de vehicles del
local, s’estimarà a raó d’una plaça d’aparcament per cada 20 m2.
G) Com a màxim s’entregarà una clau de pilona per vehicle i plaça de pàrquing, la qual
permetrà el transit exclusivament del vehicle fins a la plaça de pàrquing. En cas de pèrdua,
aquesta s’haurà d’acreditar amb la corresponent denuncia davant la Policia Local o
MMEE.
H) La quota tributària de la taxa d’adquisició de la placa de gual es troba detallada a l’article
5è de la Ordenança Fiscal número 8
I) Cas de sol·licitar rampa d’accés i/o sortida de vehicles, s’hauran de pagar les quotes
següents:
- La corresponent a l’Impost sobre Construccions prevista a la Ordenança Fiscal
número 5.
- La corresponent a la Taxa prevista a la lletra r) del Número 1 de l’article 6è de la
Ordenança Fiscal número 10.
J)

Gaudiran d’una reducció de la taxa del 25% els pàrquings on s’instal·lin punts de
recàrrega per a vehicles elèctrics, sempre que s’hagin realitzat amb el corresponent
permís municipal.
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ANNEX 2
ACTIVITATS A LA VIA PÚBLICA I A LES PLATGES
A) PARADES, BARRAQUES, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN
TERRENYS D’ÚS PÚBLIC.

Mòdul bàsic:
Mòdul per a tómboles:

Euros.
23,90
3.979,00

La quota tributària serà la resultant d’aplicar el mòdul, rectificat pel coeficient, en
funció de la superfície, del Tipus d’ocupació i dels dies d’ocupació.
Dies d’ocupació
Les quotes resultants dels coeficients especificats corresponen a:
A) Cada dia d’ocupació sempre que el període no ultrapassi els tres dies.
B) Deu dies d’ocupació quan aquesta sigui superior a 3 dies i igual o inferior a 10 dies.
C) Deu dies d’ocupació per cada període de deu dies o fracció que excedeixi dels deu
primers que es liquidaran segons l’indicat a la lletra B).

TIPUS OCUPACIÓ
1. Fires, festes majors i altres festivitats:
Per permanència durant la celebració de les festes, els drets per ocupació
o d’aprofitament de la via pública i per la prestació dels serveis en funció
del tipus d’activitat seran els següents:
a) Venedors, firaires i barraques de qualsevol tipus d’objectes, activitats
o productes que no estiguin contemplats en altre apartat específic, per
m2/dia o fracció .........................................
a1) Quan es tracti d’activitats organitzades pel mateix Ajuntament que
siguin de caire promocional i/o orientades a reactivar un sector
geogràfic o econòmic de la ciutat, per m2/dia o fracció
...................................................................
a2) Quan es tracti de fires d’interès especial per l’Ajuntament, m2/dia
o fracció .....................................................................
b) Els bars i parades d’entrepans i similars per m2/dia o fracció ....
c) Els barracons i altres instal·lacions destinades a espectacles,
esbargiments o diversions de qualsevol classe per m2/dia o fracció
........................................................................................
d) Cotxes elèctrics i muntanyes russes, m2/dia o fracció ................
e) Màquines expenedores ...............................................................
f) Atraccions en general per m2/dia o fracció ………….....…….......
g) Les tómboles amb un màxim de 30 m2, per dia o fracció .........
h) Les tómboles de 31 a 60 m2 per dia o fracció …............……
i) Les tómboles de 61 a 90 m2 per dia o fracció …............……......
j) Lloguer vehicles elèctrics m2/dia …............……..........

Coeficient

0,083

0,052
0,050
0,522

0,025
0,024
0,400
0,040
0,100
0,153
0,200
0,240

La unitat mínima d’ocupació són 2m2
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Bonificacions:
1) Gaudiran d’una bonificació del 50 per 100 de les taxes:
- Els industrials i els comerciants de la localitat donats d’alta a l'impost sobre
activitats econòmiques que vulguin establir-se durant els dies de fires.
- Les casetes, parades i atraccions si la localització es realitza en polígons fora del
centre urbà.
- Les taxes a satisfer els dies de la Festa Major.
El percentatge concret de la bonificació es fixarà per acord de la Junta de Govern
atenent a la situació econòmica general i al grau d’ocupació de cada fira o
esdeveniment.
2) Gaudiran d’una bonificació del 30 per 100 de les taxes les ocupacions del domini
públic que es realitzin fora del període comprés entre 15 de juny i 15 de setembre
(ambdós inclosos).
3) La reserva de lloc per no perdre l’antiguitat satisfarà un 20% de la tarifa que es va
aplicar en el darrer exercici.
4) Quan es tracti de fires d’especial interès per l’Ajuntament i a canvi d’una prestació
de serveis en la pròpia fira, els subjectes passius gaudiran d’exempció de les taxes.
Dipòsit:
S’estableix un dipòsit obligatori per poder accedir al marcatge, que serà considerat,
cas d'autoritzar-se la instal·lació, com a quantitat a compte de la taxa, i que serà
retornat, sinó s’autoritza la instal·lació.
Euros
- Casetes i parades:
86,00
- Atraccions en general:
212,00
Ocupacions en terrenys de domini públic no municipal o privats:
Quan les parades, barraques o atraccions es localitzin en terrenys de domini públic no
municipal o privats, es cobraran les mateixes tarifes que estableixen els anteriors
apartats en concepte de tramitació dels permisos o llicències, amb independència
de la que tarifa o preu que hagin de satisfer al titular del terreny.
2. Els circs, o similars, per cada dia d’actuació ........................

Coeficient
5,00

Si l’Ajuntament considera que hi pot haver risc d’algun incompliment per part dels
promotors es determinarà que dipositin una fiança recuperable de 829,00 Euros,
per respondre de les despeses extraordinàries de neteja i dels desperfectes que
es poguessin ocasionar amb motiu de la instal·lació del circ.
En virtut de la signatura del Protocol de Ciutats Amigues del Circ, per part
d’aquest ajuntament i el departament de Cultura de la Generalitat, aquelles
empreses circenses que hagin signat dit protocol se’ls hi retornarà l’import (a
excepció de la Taxa d’escombraries) un cop finalitzades les funcions i comprovat
que hagin complert amb els compromisos signats.
3. Actes comercials o empresarials
Activitats de caràcter comercial (promocions, llançament de productes,
aniversaris, etc) promoguts per empreses privades amb ànim de lucre.
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Temporada

Categoria Via Pública

Tarifa (1)

Tarifa (2)

1ª
Resta
1ª
Resta

1,95
0,80
0,95
0,50

2,75
1,10
1,35
0,67

Alta (juny a setembre)
Resta de l’any
Tarifes:

(1) Euros m2/dia per subjectes passius amb alta a l’Impost sobre Activitats
Econòmiques a Vilanova i la Geltrú.
(2) Euros m2/dia per la resta de subjectes passius.
Zones de 1ª categoria: Plaça de la Vila, Plaça de les Neus, Plaça de les Cols,
Plaça dels Cotxes, Rb Principal, Plaça Soler i Carbonell, Plaça Soler i Gustems,
Passeig del Carme, Passeig Marítim, Passeig de Ribes Roges.
Els actes que es declarin per la Junta de Govern Local d’especial interès en la
promoció de la ciutat, ja sigui per l’interès de dinamització d’una zona concreta o
per altres criteris d’oportunitat, tindran quota zero.
4. Concerts o balls a la via pública, cada un i s’exigeix entrada per a la seva audició:
Coeficient
- Amb orquestra o conjunt ................................................
6,83
- Amb radioreceptor, tocadiscos o aparells similars .........

1,40

5. Rodatges
Zones
A) Plaça de la Vila, Plaça de les Neus, Plaça de les Cols, Plaça Soler i Carbonell,
Rambla Principal, Plaça Lledoners, Plaça de l’Assumpció, Plaça del Sagrat Cor
i Plaça Font i Gumà, Plaça dels Cotxes, Plaça de Soler i Gustems.
B) Passeig del Carme, Passeig Marítim, Passeig de Ribes Roges, platges. Aquesta
zona, de juny a setembre tindrà consideració de Zona A.
C) Resta de carrers i places.
Tipus Utilització
1) Amb ocupació sense intervenció.
2) Amb ocupació + restricció pas vianants parcial i/o reserva aparcament.
3) Amb ocupació + restricció pas vianants total i/o reserva aparcament i/o tall de
trànsit.
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Tarifes

A

Tot l’any

(1)
(2)
(3)

400,00 €
1.200,00 €
1.800,00 €

Rodatges
Cinema o
Internet
400,00 €
1.000,00 €
1.500,00 €

B

De juny a
Setembre

(1)
(2)
(3)

600,00 €
1.200,00 €
1.800,00 €

500,00 €
1.000,00 €
1.500,00 €

0,00 €
600,00 €
1.100,00 €

B

Resta any

(1)
(2)
(3)

300,00 €
600,00 €
800,00 €

200,00 €
500,00 €
700,00 €

0,00 €
400,00 €
600,00 €

C

Tot l’any

(1)
(2)
(3)

200,00 €
400,00 €
600,00 €

100,00 €
300,00 €
400,00 €

0,00 €
200,00 €
300,00 €

Zona

Estacionalitat

Tipus
utilització

Rodatges
Publicitaris

Reportatges
Fotogràfics
0,00 €
600,00 €
1.100,00 €

Condicions aprofitaments
1)
2)

3)

4)
5)

Els preus fixats són per dia en horari de 08:00 a 22:00 hores. Qualsevol altra
franja horària s’haurà de pactar amb l’Ajuntament.
Les taxes inclouen, a banda de la ocupació del domini públic municipal, les
autoritzacions per a talls de carrer i/o ocupació amb vehicles que resultin
indispensables per a la realització del rodatge o el reportatge,
senyalitzacions necessàries, tanques de trànsit, i els avisos a veïns i
comerços.
El pagament d’aquesta taxa és independent i compatible amb les taxes que
es puguin meritar per lloguer o instal·lació d’altra tipus de tanques i/o
estructures desmuntables, i per qualsevol altre ocupació del domini públic
diferent a la especificada en el punt 2.
Les tarifes s’incrementaran un 25% en el cas d’aprofitaments no autoritzats
prèviament, o que ultrapassin els límits de l’autorització.
La taxa s’acreditarà i neix l’obligació de contribuir des del moment que es
presenti la sol·licitud per a la utilització privativa del domini públic municipal,
que no es tramitarà si no es justifica el pagament d’aquesta.

Beneficis fiscals:
Gaudiran d’exempció de la taxa els reportatges fotogràfics, rodatges
cinematogràfics o publicitaris i anàlegs que compleixin algun dels següents
requisits:
- Tinguin per objecte donar a conèixer el municipi.
- Es realitzin per estudiants d’escoles de cinema.
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-

Es realitzin per entitats sense ànim de lucre inscrits en el registre d’entitats
de Vilanova.
Les productores que realitzin rodatges per la campanya electoral.

Gaudiran d’una reducció del 75% de la taxa els reportatges fotogràfics, rodatges
cinematogràfics o publicitaris i anàlegs que compleixin algun dels següents
requisits:
- Es realitzin per empreses amb domicili fiscal a Vilanova
- Es realitzin per entitats sense ànim de lucre que no estiguin inscrites al
Registre d’Entitats de Vilanova
6. Les pancartes i banderoles publicitàries que siguin promocionals
d’una activitat econòmica, satisfaran per dia:
- Pancartes
- Banderoles, per cada 50 unitats

Euros

7. Fiances
Les activitats que vulguin instal·lar-se a la via pública hauran de
dipositar una fiança, retornable al finalitzar l’activitat, segons els
import següents:
- Activitats en petit format, per un aforament de més de 50 persones,
que no requereixin Pla d’Autoprotecció
- Activitats que requereixin Pla d’Autoprotecció

Euros

5,10
15,30

204,00
408,00

******
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B) INDUSTRIES SITUADES EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC

Mòdul bàsic:

Euros.
22,75

La quota tributària serà la resultant d’aplicar el mòdul, rectificat pel coeficient, en funció
de la superfície i dels dies d’ocupació establerts a la taula següent:
Coeficient
1. Els venedors de qualsevol tipus de productes pagaran per metre lineal
o fracció del costat que ocupi major longitud:
a) Per dia ...........................................................................................
0,28
b) Per mes .........................................................................................
5,50
c) Els venedors de la localitat amb autorització permanent, pagaran per
cada parada a l’any .......………....……………..
13,78
2. Els dedicats a la venda de material numismàtic o filatèlic, especialment
autoritzats per aquest Ajuntament, per m2 o fracció a l’any
......................................................................................................
3. Ocupacions de terrenys per a l’explotació dels serveis de caràcter
temporal que puguin establir-se a les platges de conformitat amb la llei
de Costes i que no quedi contemplats en les propostes bases que
s’inclouen al pla d’usos. El tipus de licitació serà el fitxat per la present
tarifa:
- Guinguetes, del tipus que sigui, per m2 o fracció, a l’any ..................
- Gandules, per unitat i any ..................................................................
- Tendals, unitat de 6,25 m2 i any ........................................................
- Patins, per unitat i any ........................................................................
- Surf, per unitat i any ...........................................................................
- Motos aquàtiques, per unitat i any .....................................................
- Altres tipus d’embarcacions, per unitat i any .....................................
Les taxes de les Instal·lacions d’oci a la sorra o al mar seran el resultat
d’aplicar el mòdul bàsic com preu metre quadrat per la superfície
ocupada.
Les tarifes d’aquest apartat s’aplicaran sense perjudici del cànon que
s’hagi de satisfer a l’Administració competent de costes i zona marítimterrestre.

1,37

18,75
1,15
1,78
4,13
3,86
5,12
4,13

4. Parades de castanyes (ocupació de fins a 4 m2), per parada:
- Per dia .................................................................................
- Per mes ................................................................................

0,15
3,75

5. Ocupació de terrenys per a l’explotació dels serveis de restauració (food
truck o similars) de caràcter temporal, per dia d’ocupació ..........

0,40

6. Col·locació d’estands, expositors, etc. (amb un màxim de 2mts lineals
d’ocupació). Per dia d’ocupació ............................................................

1,25

Les tarifes d’aquests apartats s’aplicaran sense perjudici de les taxes que s’hagi de
satisfer a altres administracions.
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C) TAULES I CADIRES SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC
1.- Tarifes ocupació amb taules i cadires:
Temporada
Alta
Media
Baixa

Categoria Via
pública
1ª

Euros
M2/mes
8,33

(1)

(2)

(3)

25%

35%

50%

Resta

6,93

25%

35%

25%

1ª

4,08

25%

35%

50%

Resta

2,92

25%

35%

25%

1ª

1,41

25%

35%

50%

Resta

1,09

25%

35%

25%

Temporada:
- Alta: Segona quinzena de juny, juliol, agost i primera quinzena de setembre
- Mitja: Maig, primera quinzena de juny, segona quinzena de setembre i octubre
- Baixa: Altres mesos
(1) Increment de quota per taules i cadires en calçada.
(2) Increment de quota per taules i cadires en calçada en zones d’estacionament
regulat.
(3) Increment de quota per l’amuntegament de materials, taules i cadires a la via
pública fora de l’horari d’apertura.
La instal·lació d’estufes en terrenys d’ús públic requereix l’obtenció de la preceptiva
llicència o autorització, que es podrà tramitar junt amb la corresponent a taules i
cadires, havent-se d’aportar:
•
•
•
•

Còpia de la pòlissa d’assegurances que les cobreixi.
Certificat CE.
Fitxa tècnica.
Còpia del contracte de manteniment anual.

Les quotes a satisfer per aquests apartats es calcularà només pels mesos en que hi
hagi ocupació.

2.- Bonificacions
Els establiments que, de manera voluntària canviïn els seus equipaments (para-sols,
tendals, cadires, etc.) per adaptar-se a l’ordenança vigent, gaudiran de bonificació a les
taxes en els percentatges següents:
-

Any de l’adaptació:
Any següent a l’adaptació:
Segon any següent a l’adaptació:

15%
10%
5%

Per gaudir de les bonificacions s’hauran de complir els següents requisits:
-

Sol·licitud per escrit amb anterioritat a l’adquisició dels equipaments, adjuntant
fotografies i descripció dels materials, per tal de consensuar els diferents models i
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-

-

obtenir el vist-i-plau dels serveis tècnics municipals. La instal·lació d’elements nous
que no hagin estat consensuats abans de la seva adquisició no gaudiran de cap
bonificació a les taxes d’ocupació del domini públic.
Estar al corrent de les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú, especialment de les taxes per ocupació del domini públic que s’hagin liquidat
en anteriors exercicis.
El manteniment de les bonificacions els exercicis 2017 i 2018 requereix acreditar
que els nous equipaments en mantenen en bon estat d’ús.

Els establiments que retirin les estufes de la via pública i les substitueixin sistemes més
sostenibles per resguardar-se del fred gaudiran d’una bonificació del 5% de de la taxa
d’ocupació en l’exercici en que es realitzi la substitució.
3.- La instal·lació d’elements com per exemple tarimes, pissarres, baranes o d’altres
elements rígids o mòbils que impedeixen de qualsevol manera el trànsit per l’espai
públic, siguin o no fixes durant tot l’any, es considerarà ocupació de terrenys municipals
amb especial intensitat d’ús i serà gravada pel corresponent concepte d’aquesta
Ordenança.
Es limitarà a una pissarra per establiment dins la zona autoritzada amb una alçada
màxima de 1,40 metres.

4.- En tot cas, els Serveis Tècnics municipals seran competents per:
- Resoldre les oportunes autoritzacions.
- Disposar i garantir que a les autoritzacions es reservi un espai destinat al pas de
vianants amb una amplada mínima de 1,80 metres, des de les façanes dels edificis
a l’espai ocupat per taules i cadires.
- Disposar i garantir que a les autoritzacions es reservin espais per a vianants per
accedir als habitatges i comerços.
- Establir límits en la superfície de la concessió en funció de les característiques del
lloc.
- Resoldre, amb l’actuació mediadora del Gremi, els possibles conflictes quan més
d’un establiment sol·liciti un mateix espai.
- Limitar i fins i tot suspendre el dret a la ocupació del domini públic en els casos en
que pugui entrar en conflicte en activitats a la via pública organitzades o
promogudes per l’Ajuntament.
- Limitar per raons d’espai, higiene o estètica de la via pública, la superfície ocupada
per amuntegament de taules i cadires.
- Fixar les condicions de neteja de l’espai públic subjecte a l’autorització d’ocupació,
així com de disposició de cendrers.
- Limitar l’ocupació de terrassa amb un numero de taules, resultant de dividir la
superfície total autoritzada per algun dels dos mòduls següents:
- Mòdul Bàsic: 3,50 m2. Ocupació amb 1 taula i 4 cadires (1,85 x 1,85)
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-

Mòdul Reduït: 1,50 m2. Ocupació amb 1 taula i 2 cadires (1,80 x 0,80)
-

5.- La classificació per categories de carrers es la que va ser aprovada per aquesta
Corporació en Ple en la sessió del dia 3 de novembre de 1997 i que figura com annex a
les ordenances.
6. La ocupació del domini públic o de sòl privat d’ús públic amb taules i cadires requereix
autorització de l’Ajuntament, que s’haurà de demanar abans de l’ocupació,
acompanyant:
- Planell amb la distribució de les taules i cadires.
- Fotografies de l’espai pel que es demana l’autorització.
- Si es tracta de sòl privat d’ús públic, el titular de l’establiment haurà d’acreditar que
disposa de l’autorització de la resta de propietaris de la comunitat on s’ubica l’activitat,
mitjançant l’acta de la comunitat de propietaris on es va acordar l’autorització.
La tramitació d’una nova llicència, del canvi de nom o de la modificació de l’ocupació
comportarà la meritació d’una taxa, a satisfer en el moment de presentar la sol·licitud
mitjançant autoliquidació, de 50,00 € si es tracta d’ocupació del domini públic, i de
100,00 € si es tracta d’ocupació de sòl privat d’ús públic.
Cas de concedir-se l’autorització, aquesta origina una situació de possessió precària,
per aquesta raó l’atorgament de les autoritzacions o llicències és discrecional sense que
hi hagi cap dret preexistent per la seva obtenció.
Cada any, ja es tracti de nova ocupació, de renovació, o de canvi de titularitat, la
sol·licitud s’haurà de presentar al llarg dels mesos de gener i febrer.

7.- Atesa la naturalesa precària de la llicència, aquesta serà essencialment revocable
en qualsevol moment per raons d’interès públic, per ser l’ocupació de la via pública
conflictiva amb la circulació de vehicles o vianants, per l’ús abusiu que se’n fes, o per
canvi o desaparició de les circumstàncies que en van determinar l’atorgament o per
sobrevenir-ne d’altres noves que en cas d’haver existit llavors haguessin justificat la
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú – Ordenances Fiscals 2020 (Nº 23)

15

denegació, en els termes establerts a la normativa general aplicable. Aquesta revocació
no comportarà indemnització de cap classe.
8.- La realització d’obres a la Via Pública que afectin de forma directa a la instal·lació
regular de taules i cadires gravat per aquesta taxa, tindran una bonificació proporcional
al temps de duració de les obres.

9.- L’existència de deutes pendents de pagament amb l’Ajuntament per qualsevol
concepte en el moment de resoldre els expedients d’autorització de l’ocupació motivarà
que no s’atorgui o renovi la llicència fins que no estigui al corrent de les seves obligacions
o s’hagi formalitzat un pla de pagament. En aquests casos s’haurà de pagar íntegrament
per avançat la quota de la taxa per ocupació del domini públic amb taules i cadires
prevista en aquest Annex, com a condició prèvia perquè s’atorgui o renovi la llicència.
En cas d’existència de deutes de la taxa d’ocupació a la via pública amb taules i cadires
en el moment de fer un canvi de nom es derivaran al nou titular de la llicència.

10.- En el cas que s’autoritzi la sol·licitud quedarà CONDICIONADA a la prestació d’una
fotocòpia de la Pòlissa d’Assegurança de Responsabilitat que cobreixi qualsevol dany
que es pugui causar a tercers com a conseqüència del desenvolupament de l’activitat
de la terrassa autoritzada, amb una cobertura mínima de 300.000 € per sinistre i víctima,
i del corresponent rebut pagat vigent a data actual.
11.- Les Terrasses situades en sòl privat d’ús públic es regiran per un protocol elaborat
pels Serveis Tècnics Municipals. L’Ajuntament te la competència per ordenar i autoritzar
l’ocupació de l’espai privat i d’ús públic, establint una sèrie de criteris adreçats a vetllar
per la compatibilitat de l’ús públic i la utilització privada de la via publica ocupada per
terrasses.
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D) ALTRES OCUPACIONS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC

Mòdul bàsic:

Euros.
23,90

La quota tributària serà la resultant d’aplicar el mòdul, rectificat pel coeficient, en funció
de la superfície i els dies d’ocupació establerts a la taula següent:
Coeficient
1. Ocupació de la via pública amb plafons, pissarres o rètols publicitaris
col·locats per elements o suports instal·lats en el paviment:
- Per metre lineal o fracció de projecció horitzontal del plafó o rètol sobre
la via pública, per any (sense connexió elèctrica) .............................
1,25
- Per metre lineal o fracció de projecció horitzontal del plafó o rètol sobre
la via pública, per any (amb connexió elèctrica a l’enllumenat públic)
5,00
2. Ocupació de terrenys municipals amb la total restricció de l’ús públic,
inclosos els mòduls del Passeig del Carme i els aprofitaments especials
del Passeig Marítim, per m2 o fracció a l’any .........................................
3,75
3. Ocupació de terrenys municipals amb especial intensitat d’ús, sense la
total restricció d’ús públic, per m2 o fracció a l’any .................................
2,20
4. Ocupació amb màquines o cotxes infantils automàtics de prepagament,
només sense música ................................................................................
6,00
5. Ocupació amb elements publicitaris (cartelleres, pissarres de menús,
banderoles, etc.) i elements propis de l’establiment, fins a un màxim de 6
5,00
m2 d’ocupació ...........................................................................................
6. Màquines expenedores ............................................................................
4,00
7. Altres ocupacions amb activitats econòmiques a la via pública no
contemplades als apartats anteriors, per m2 i cada deu dies o fracció ....
0,85
8. Ocupacions amb infraestructures de telefonia mòbil de caràcter
provisional, per m2 o fracció a l’any. Per calcular aquesta quota s’haurà
de comptabilitzar la totalitat de la superfície del terreny que l’Ajuntament
autoritzi a ocupar o utilitzar per a la instal·lació de l’antena ......................
8,00
9. Caixers automàtics, per unitat ..................................................................
956,00 €

NOTES:
- Les ocupacions a que es refereix aquest apartat estan subjectes a autorització o
llicència prèvia, que s’haurà de sol·licitar amb deu dies d’antelació a la data prevista
d’inici de la ocupació, i restarà condicionada al pagament de la taxa corresponent que
s’haurà de realitzar, en tot cas, abans del començament de la ocupació.
- En tot cas, aquestes ocupacions han de respectar la normativa d’accessibilitat vigent,
i l’ordenança d’ocupació de la via pública d’establiments comercials i de restauració.
- La unitat mínima d’ocupació és 1 m2.

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú – Ordenances Fiscals 2020 (Nº 23)

17

E) MERCADETS, FESTES I FIRES
1. MERCATS DELS DIUMENGES BROCANTERS, ALIMENTACIÓ ARTESANA,
ART I ARTESANIA
Per dia d’ocupació ......................................................................................

20,00 €

Les parades són carpes de 3 x 3, a càrrec del paradista, excepte en el cas del mercat de
brocanters que les parades són de 6 metres lineals.
2. MERCAT D’ARTESANIA D’ESTIU D’ELABORACIÓ PRÒPIA I PRODUCTES
COMPRATS A TERCERS PER A PETIT REGAL
Euros/Dia
Ocupació per tot el període d’estiu ...........................................................
15,00
Altres ocupacions .....................................................................................
25,00
Les parades són carpes blanques de 3 x 3 sense laterals a càrrec del paradista.
3. MERCAT D’ARTESANIA DE NADAL I REIS
Ocupació per tot el període ......................................................................

Euros/Dia
25,00

Infraestructura a càrrec de l’organització.
4. MERCAT D’ARTESANIA DE SETMANA SANTA
Ocupació ................................................................................................

Euros/Dia
20,00

Les parades són carpes blanques sense laterals de 3 x 3 a càrrec del paradista.
5. MERCAT D’INTERCANVI I DE SEGONA MÀ
Ús de les taules del mercat de segona mà i d’intercanvi ......................

Euros/Taula
10,00

Es podrà pagar fins un 25% en ‘turutes’, d’acord amb el projecte i conveni aprovat amb
ECOL3VNG.
Estaran exempts de la taxa els ciutadans/nes que acreditin de manera fefaent la seva no
disponibilitat econòmica.
6. FESTA DE L’ANIMAL
Ús de les carpes amb connexió de llum .....................................................

Euros/Dia
125,00

Es podrà pagar fins un 25% en ‘turutes’, d’acord amb el projecte i conveni aprovat amb
ECOL3VNG.
Estaran exempts de la taxa les associacions i entitats sense ànim de lucre que ho
sol·licitin.
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7. FIRA DE SANT JORDI
Euros/Metre lineal
a) Llibreries i Floristeries de Vilanova i la Geltrú ..........................................
1,20
b) Entitats inscrites al Registre d’entitats de Vilanova i la Geltrú:
- Fins a 3 metres lineals d’ocupació total ...............................................
Gratuït
- Ocupacions que excedeixin de 3 metres lineals, per metre lineal ......
1,00
c) Altres floristeries o llibreries i altres no recollits en els casos anteriors ....
5,00
Ells sol·licitants que, sense prèvia justificació, no s’instal·lin el dia indicat, hauran
de satisfer una taxa de 30,00 Euros per reserva de l’espai no ocupat.

8. FIRA DE NOVEMBRE
Per M2 d’ocupació ......................................................................................

10,00 €

9. ALTRES FIRES NO ORGANITZADES PER L’AJUNTAMENT
Euros
1,20

a) Organització d’altres fires a la via pública, m2/dia o fracció .................
b) Fires o mercadets que siguin de caire promocional i/o orientades a
reactivar un sector geogràfic o econòmic de la ciutat, per m2/dia o
fracció ....................................................................................................

0,45

Resten exemptes de pagament:
- Les fires d’especial interès per l’Ajuntament i a canvi d’una prestació de
serveis en la pròpia fira.
- Les fires o mercadets organitzats per entitats o organitzacions sense ànim de
lucre i que tinguin el suport d’una regidoria de l’Ajuntament.
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ANNEX 3
TAXA PER L’OCUPACIÓ DEL SUBSÒL DE
TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC
Euros
1. Per a la conducció de fluids de subministrament a la ciutat dintre del seu
terme municipal:
- Conducció elèctrica pel subsòl, per metre lineal o fracció i any .
- Les galeries o passadissos subterranis per a usos industrials
establerts en el subsòl de la via pública, cada any per metre cúbic o
fracció incloent els gruixos de les mires, la solera i els sostres
...........…..............................................................
- Les canonades per a la conducció d’aigua o gas de les companyies
de servei públic que subministrin a aquesta ciutat, per metre lineal
o fracció i any .....................................
- La resta de canonades de conducció d’aigua que ocupin el domini
públic dintre o fora del nucli de la població pagaran cada any:
a) Menys de 50 metres lineals ..............................................
b) L’excés de 50 metres, per metre lineal ............................

101,50
2,85
0,10

2. Per a conduccions de fluids la finalitat total dels quals no sigui el
subministrament a la ciutat:
- Per cada metre lineal ocupat del subsòl de domini públic, quan
l’ocupació no produeixi la total restricció de l’ús públic, es pagarà
l’any .......................................................................

196,00

3. Per l’ocupació del subsòl en terrenys de domini públic amb ancoratges
realitzats per obres de construcció en finques privades, per m2
d’afectació:
a) Ancoratges a una fondària de fins a 2 metres, per cada quatre mesos
o fracció d’ocupació .....................................................
b) Ancoratges a una fondària entre 2 i 3 metres, per cada quatre mesos
o fracció d’ocupació .....................................................
c) Ancoratges a una fondària superior a 3 metres, per cada quatre mesos
o fracció d’ocupació ...........................................

0,10

11,30

0,10

6,00
3,00
1,50

Càlcul superfície afectació
L’àmbit d’ocupació subjecte a tributació serà l’àrea d’influència dels ancoratges sobre el
terreny públic. L’àrea d’influència de cada ancoratge està definida per un polígon de 4
m d’amplada, centrat a l’ancoratge i de longitud igual la de l’ancoratge, més dos metres.
Temps de l’ocupació
El termini d’ocupació a liquidar serà el comprès entre el moment d’instal·lació dels
ancoratges i el moment en que es desconnecten els caps dels ancoratges, d’acord amb
la declaració del tècnic director de l’obra, que podrà ser objecte de comprovació pels
serveis tècnics municipals. El moment de desconnexió dels caps sol coincidir amb el
moment en que està executada l’estructura (forjats) que substitueix de forma definitiva
la funció provisional que tenen els ancoratges de suportar l’empenta del terreny).
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L’import de la taxa cobreix els primers quatre mesos d’ocupació. En el cas que el termini
fins la desconnexió dels caps dels ancoratges sigui superior a quatre mesos, cal
sol·licitar novament l’ocupació del subsòl i, en el cas que sigui concedida, tornar a
liquidar la taxa per quatre mesos més, i així successivament.
Dipòsit
Per garantir els costos de retirada del domini públic de les restes d’ancoratges s’haurà
de satisfer la quantitat de 3,56 € per metre lineal dels ancoratges a instal·lar en el domini
públic.
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ANNEX 4
TAXES PER A L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PUBLIC AMB
MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES,
TANQUES, PUNTALS, CAVALLETS, BASTIDES I ALTRES
INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES.

1. OCUPACIÓ AMB TANQUES, BASTIDES, PUNTALS, CAVALLETS I PALS DE
CONDUCCIÓ ELÈCTRICA I TELEFÒNICS
A) Tanques de precaució de qualsevol classe, per cada M2 o fracció .............

Euros
7,77

B) Bastides, per cada M2 o fracció ..................................................................

5,62

C) Puntals, cavallets i pals de conducció elèctrica i telefònics, per element ....

3,47

NOTES:
S’entén per tanques volades les que se situïn en una alçada igual o superior
als 3'5 metres de terra deixant les voreres lliures sense que la vertical superi
l’amplada d’aquestes.
2) La ocupació del domini públic amb tanques de precaució de tipus ‘Rivisa’,
permet la col·locació a l’interior de les mateixes de contenidors o sacs de runa,
sense pagament de taxes addicionals d’ocupació del domini públic.
3) Les bastides no pagaran taxes per la tarifa de la lletra B) sempre que paguin
les corresponents tanques de precaució de la lletra A).
4) Els preus fixats corresponen a períodes d’ocupació de 30 dies naturals o
fracció, a comptar des de la data d’inici de l’ocupació. Si la ocupació es detecta
pels serveis municipals sense que consti cap data d’inici, es liquidarà per mesos
naturals sencers a partir de la data de detecció.
1)

2. OCUPACIÓ AMB MATERIALS, RUNES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANEXES A
LA CONSTRUCCIÓ:
Euros
16,91

a) Materials de construcció per m2 i dia o fracció ..........................................
b) Runes en sac o en contenidor metàl·lic, per m2 i dia:
Obres Majors ………………………………………………............…...........
Obres Menors, Rehabilitació de façanes i obres en règim de comunicació
prèvia ….................................................................... ...........
Les empreses gestores de runes amb conveni amb l’Ajuntament gaudiran
d’una reducció de fins al 50% d’aquesta taxa.
c) Ocupació del domini públic municipal amb altres instal·lacions annexes a
la construcció, per m2 i dia .......................................................................

9,61
4,83

16,91

En cas que el material estigui protegit dins de tanques, s’aplicarà la taxa de l’anterior
apartat 1. A) Tanques de precaució.
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3. OCUPACIÓ AMB VEHICLES
A) Per ocupació de la via pública amb vehicles, incloses les plataformes elevadores,
que suposin la interrupció total del sentit de la circulació:
- Les 2 primeres hores o fracció ................................................................

Euros
42,00

- De 2 a 4 hores ........................................................................................

105,00

- De 4 hores a l dia sencer ........................................................................

189,00

B) Altres ocupacions de la via pública amb vehicles, que no impliquin el tall total,
incloses les plataformes elevadores, no incloses a l’apartat anterior:
- Les 2 primeres hores o fracció ................................................................

Euros
21,00

- De 2 a 4 hores .........................................................................................

52,50

- De 4 hores a l dia sencer ........................................................................

94,50

NOTES:
1) Si la ocupació requereix l’avís als veïns s’afegirà una quota de 4,00 € per cada 10
exemplars o fracció.
2) Si l’ocupació regulada en aquest apartat suposa l’anul·lació de parades del bus urbà
i/o del trenet turístic, les tarifes establertes s’incrementaran un 25% per cada parada
eliminada.
3) Si es preveu que al llarg de l’obra es faran més de 10 talls de les mateixes
característiques, es pot sol·licitar un conveni on s’aplicarà el 50% de descompte.
4) En cas de canvi de la data de la reserva o tall amb un temps inferior a les 72 hores
d’antelació, la liquidació s’incrementarà amb un 20% del cost total.

4. SENYALITZACIONS
Euros / Servei
a) Per la senyalització de la reserva d’estacionament i/ o tall de carrer,
sempre que només requereixi una sola tanca per a mudances o activitats
assimilables ..............................................................................
32,60
b) Per la senyalització de les ocupacions de la via pública amb vehicle que
suposi la interrupció total de la via pública .............................................
100,00
c) Per la senyalització de les ocupacions de la via pública amb vehicle que
suposi la interrupció parcial de la via pública ..........................................
66,50
Si l’ocupació regulada en aquest apartat suposa l’anul·lació de parades del bus
urbà i/o del trenet turístic, les tarifes establertes s’incrementaran un 25% per cada
parada eliminada.
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NOTES COMUNES:
1)

Quan es tramitin llicències urbanístiques que comportin l’ocupació del domini públic
municipal subjecte a pagament de la taxa per qualsevol dels conceptes exposats,
en el moment de realitzar l'autoliquidació o liquidació de la mateixa, es liquidaran
els mesos d’ocupació previstos inicialment .
Transcorreguts aquests mesos, si encara es manté l’ocupació del domini públic, es
practicaran liquidacions trimestrals o períodes inferiors que corresponguin amb
l'efectiva ocupació dels terrenys.

2)

Quan l’ocupació de la via pública suposi l’anul·lació de places d’aparcament:
Per plaça i dia ................................................................ 0,70 €

3)

Quan l’ocupació de la via pública per les característiques del tall, suposi l’anul·lació
de places d’aparcament regulat, tant per ocupació parcial, com per tall total de
carrer, la quota establerta a liquidar, s’incrementarà amb el total de places afectades
dins el tram de carrer tallat, segons les quantitats següents:
Durada
Mig dia
(matí o tarda)
Dia sencer

Zones 1 i 2 Zona 3 Zones 4 i 5 Zones 6 i 7
3,90 €
7,80 €

3,80 €
7,60 €

4,90 €
9,80 €

2,50 €
5,00 €

Zona verda
Ribes Roges
4,85 €
9,70 €

La fixació de les vies públiques a cada zona serà l’establerta per la Junta de Govern
Local.
4)

Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota especificada en els apartats 1 i 2
d’aquest annex, els subjectes passius que realitzin obres en edificis de catàleg de
la seva propietat, així com les obres de rehabilitació de façanes en edificis ja
consolidats, sempre que la instal·lació de les tanques a la via pública no impedeixi
o restringeixi de forma notable el pas dels vianants per la vorera, d’acord amb
l’Ordenança municipal sobre Qualitat de les Obres.
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ANNEX 5

TAXES PER A UTILITZACIÓ PRIVATIVA DELS HORTS MUNICIPALS
Taxa per utilització privativa dels horts municipals urbans:
- Persones majors de 60 anys pensionistes i/o jubilats
- Persones menors de 65 anys amb renda reduïda (*)
- Entitats i Associacions
- Ciutadans/nes en general que no pertanyen a cap dels altres grups

Euros / Any
42,85
42,85
71,40
56,10

(*) S’aplicarà als subjectes passius que compleixen les condicions de l’article 21 de
l’Ordenança Fiscal General.
Taxa per utilització privativa dels horts socials:
- Per a extensions de terreny < 500 m2
- Per a extensions de terreny >= 500 m2

Euros / Any
70,00
140,00

Es podrà pagar fins un 25% en turutes, d’acord amb el projecte i conveni aprovat amb
ECOL3VNG
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