Article 2. FET IMPOSABLE
1. El fet imposable de les taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic, el
constitueix la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local.
2. D’acord al disposat a l’apartat anterior, l’Ajuntament estableix les taxes per qualsevol utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic, i en particular pels supòsits que s’indiquen a
continuació:
1. Per a la instal.lació de quioscos a la via pública
2. Per la instal.lació i reparació de canonades, conduccions i altres instal.lacions, així com qualsevol
remodelació de paviments o voreres en la via pública.
3. Per l’ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies, materials de construcció, runes,
tanques, puntals, extintors, bastides, grues i altres instal.lacions anàlogues.
4. Per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires, amb finalitat lucrativa.
5. Per la instal.lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions situats en
terreny d’ús públic i indústries dels carrers ambulants i rodatge cinematogràfic.
6. Per l’entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament,
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
7. Per l’ocupació del subsòl, sòl i vol de la via pública.
8. Per la instal.lació d’anuncis ocupant terrenys de domini públic local o visibles des de carreteres,
camins veïnals i altres vies públiques.
9. Per l’ocupació de sòl i subsòl de béns municipals.
10. Taxa per ocupació via pública amb caixers automàtics i màquines automàtiques en terrenys d’ús
públic.
3. No estan obligades al pagament de les taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic les Administracions públiques per aprofitament inherents als serveis públics de
comunicacions que exploten directament i per a tots els que immediatament interessen la seguretat
ciutadana.
Article 3. SUBJECTE PASSIU
1. Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques,
així com les entitats a que es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària que gaudeixin, utilitzin
o aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular, d’acord a algun dels supòsits
previstos en l’article 2.2 anterior.
2. Tindran la condició de substituts del contribuent en les taxes establertes per la utilització privativa o
aprofitament especial per entrades de vehicles o carruatges a través de les voreres i per la seva
construcció, manteniment, modificació o supressió, els propietaris de les finques i locals a que donin
accés les esmentades entrades de vehicles, els quals podran repercutir, en el seu cas, les quotes
sobre els respectius beneficiaris.
Article 4. RESPONSABLES
1. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament del
domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa que correspongui, estarà
obligat al reintegrament del cost total de les despeses corresponents de reconstrucció o reparació i
a dipositar prèviament el seu import.
2. Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà al municipi amb una quantitat igual al valor dels
béns destruïts o l’import del deteriorament dels malmesos.
3. L’Ajuntament no pot condonar total o parcialment les indemnitzacions i els reintegraments a què es
refereix aquest article.
4. Quan hagin de realitzar obres o es tracti d’obertura de sondatges per la connexió de serveis, la
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Article 1. FONAMENT I NATURALESA
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i d’acord amb el que preveuen els articles 57 i 20.3 del
RDL 2/2004, de 5 de març, en relació amb els articles 20 a 27 de la mateixa llei, aquest Ajuntament
estableix la Taxa per l’ocupació o aprofitament especial del subsòl, sòl i vol de la via pública.
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ORDENANÇA NÚM. 13.- ORDENANÇA REGULADORA DE LES TAXES PER LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC

Article 6. CESSIÓ DELS APROFITAMENTS
1. Quan es tracti de l’ús privatiu de béns de domini públic (s’entén com a ús privatiu el que està
constituït per l’ocupació directa o immediata d’una porció del domini públic, de manera que se’n limiti
o exclogui la utilització per part dels altres interessats) de caràcter continuat o d’un ús que comporti
la transformació o la modificació del domini públic, ha d’ésser objecte de concessió.
2. Quan es tracti de l’ús privatiu de béns de domini públic de caràcter esporàdic o amb una durada
inferior a un any, en cas que els sol·licitants siguin més d’un, l’atorgament de la corresponent
llicència correspon a l’Alcalde. Per al seu atorgament es parteix de la tarifa i cal seguir procediments
que, sense perjudici de la seva agilitat, garanteixin els principis d’objectivitat, publicitat i
concurrència, com poden ser concurs normal, concurset, la subhasta mitjançant puges a la dita, etc..
3. En els altres casos, correspon a l’Alcalde l’atorgament de llicències d’ús o aprofitaments especials
de béns de domini públic per la tarifa corresponent.
Article 7. GESTIÓ
1. L’Administració pot exigir dels usuaris totes les declaracions o aportacions de dades que consideri
necessàries per conèixer el grau real de l’aprofitament 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, llevat que existissin normes específiques que ho
prohibeixin, l’aprofitament especial 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 dels preus acreditats.
3. Quan les quotes no siguin satisfets en el venciment que els correspongui, l’Administració municipal
pot exigir, a més de les quotes vençudes, els seus interessos de demora aplicant el tipus d’interès
legal, una vegada hagi transcorregut un mes del venciment de l’obligació.
Article 8. BASE I QUOTA TRIBUTÀRIA
1. L’import de les taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local es
fixaran amb referència al valor de la utilitat derivada de l’esmentada utilització o aprofitament, si els
béns no fossin de domini públic.
2. Quan 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.
3. Quan es tracti de taxes per la utilització privativa o aprofitament especial constituïdes en el sòl,
subsòl i vol, de les vies públiques municipals, en favor d’empreses explotadores de serveis de
subministrament que afectin a la Generalitat o a una part important del veïnatge, l’import d’aquells
es determinarà segons s’indica en l’apartat corresponent.
4. Les quotes tributàries consistiran, segons disposi l’apartat de l’annex corresponent en:
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Article 5. MERITAMENT
1. Les taxes es meritaran segons la naturalesa del fet imposable i conforme determini els apartats
reguladors de cadascuna d’elles. En qualsevol cas, neix l’obligació de pagar la taxa:
a) Quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial; o bé.
b) Quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, que no es realitzarà o tramitarà
sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.
2. Sense perjudici del contingut anterior, mitjançant resolució de caràcter general l’Administració podrà
exigir el dipòsit previ, total o parcial, de les taxes establertes per aquests concepte.
3. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic, l’activitat administrativa o el dret
a la utilització o aprofitament del domini públic no es realitzi o desenvolupi, procedirà la devolució de
l’import corresponent.
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reparació del paviment, anirà en tot cas, a càrrec i compte exclusius de qui se n’hagi beneficiat. Per
garantir que l’interessat procedeix a la seva perfecta reparació, immediatament posterior a
l’atorgament de la llicència, haurà d’aportar fermança en quantia necessària i suficient, sense
perjudici de que si aquesta no és suficient per cobrir l’import de les obres a executar o executades,
l’interessat es veurà obligat a abonar la diferència, d’acord amb l’informe emès pels tècnics
municipals.

Article 9.- LIQUIDACIÓ I INGRÉS
1. Per al pagament de les taxes de l’Ajuntament pot establir períodes de venciment, mitjançant el
reglament del mateix o per acords de caràcter general.
2. Quan es tracti de taxes que estiguin incloses en padrons o matrícules, el període de pagaments es
determinarà per la Junta de Govern Local, en el moment de l’aprovació.
3. Si hom no ho hagués establert explícitament, si el cobrament s’ha d’efectuar per ingrés directe, el
venciment es produeix en el moment de la notificació, i sempre el pagament s’haurà d’efectuar
abans de retirar la llicència corresponent, en altres casos, en el moment del requeriment del
pagament.
Article 10.- 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 disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança
general de gestió, inspecció i recaptació.
DISPOSICIO FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor, prèvia publicació del seu text íntegre al B.O.P. el dia 1r. de
gener de 2021 i continuarà vigent mentre no s’aprovi la seva modificació o derogació.
ANNEX A L’ORDENANÇA DE LA TAXA PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC

1

2
3
4

1

2

A) INDEFINIDES:
Euros
Canonades i cables subterranis o aeris de conducció de serveis.(electricitat,
telèfon, gas i altres) independentment del cànon concertat (€/m.l./any)--------amb un mínim de
Pals i suports de cables de telefonia i elèctrics (€/m.l./any)
Dipòsits, per metre cúbic / any
Transformadors elèctrics, per m²/any
Caixes de derivació d’electricitat d’A.T. instal·lades en el subsòl, unitat
Caixes de distribució d’electricitat de B.T. instal·lades en el subsòl, unitat
B) TEMPORALS:
Expositors sobre paret
Aparells de climatització i antenes parabòliques que ocupin o sobresurtin de
la línia de façana amb voladís a la via pública -------------------------------------Amb aplicació dels següents coeficients:
 categoria de carrer especial-------------------------------------------------- categoria de carrer primera--------------------------------------------------- categoria de carrer segona---------------------------------------------------(El pagament d’aquesta taxa no pressuposa la seva autorització)
Els espais privats d’ús públic, prèvia petició, s’aplicarà un coeficient corrector
del 50%
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APARTAT PRIMER
Taxa per a l’ocupació del subsòl, sòl i vol a la via pública, mitjançant canonades, pals, suports, cables,
dipòsits, caixes de distribució i derivació, expositors, aparells de climatització, pancartes, cartells,
rètols, banderoles, tendals i altres instal·lacions similars a la via pública
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a) La quantitat resultant d’aplicar una tarifa
b) Una quantitat fixa assenyalada a l’efecte, o
c) La quantitat resultant de l’aplicació conjunta d’ambdós procediments.
5. Per la determinació de la quantia de les taxes podran tenir-se en compte criteris genèrics de
capacitat econòmica dels subjectes obligats a satisfer-les.

3,31 €
551,65 €
1,09 €
22,67 €
48,50 €
48,50 €
36,11 €

30,55 €m2/any
92,68€
1,31
1,11
0,86
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1,11
0,86
0,66
34,11€

0,40 €
45,35 € m2/ any
3,45 € ml/any
110,60 €/u

Per les categories de carrers s’aplicaran les mateixes categories que les previstes a l’ordenança de
l’IAE.
Exclusivament en l’Apartat B.3) Els actes organitzats per entitats o associacions locals de caràcter
cultural, social, recreatiu o esportiu i els organitzats per entitats o associacions que hagin subscrit un
conveni de col.laboració amb l’ajuntament gaudiran d’una bonificació del 100 % de la quota resultant de
la taxa.
APARTAT SEGON
TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE
CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTINTOLS, BASTIDES I ALTRES
INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES.
CONCEPTE
Mercaderies: per cada m² / any

Euros

Fins 30 m2 -------------------------------------------------------------------------------------------------

45,15 €

Per cada m2 d'excés i fins 50 m2 ------------------------------------

25,10 €

Per cada m2 d'excés a partir de 51 m2------------------------------

5,05 €

Gaudiran d’una bonificació del 100% de la taxa per ocupació de la via pública per les obres de
reparació, neteja i pintat de les façanes dels edificis de tot el municipi.
Gaudiran d’una bonificació del 50% sobre la taxa d’ocupació de via pública amb mercaderies, aquells que
acreditin durant la inspecció corresponent, que totes les peces exposades a l’exterior són de productors
adherits a la marca ceràmica de la Bisbal.
2

3
4

Materials de construcció, runes, tanques, puntals, bastides, grues i similars, m2 /
dia -----------------------------------------------------------------------------------------------Quota MÍNIMA---------------------------------------------------------------------------------Aparells d’autovenda, per m2 / any (fracció mínima 1 m2)----------------------------(prorratejant-se per mesos en els casos d’ocupació inferior a l’any)
Caseta de venda de cupons o amb usos similars (fins a 2 m2)----------------------Per cada m2 d’excés o fracció--------------------------------------------------------------

0,75 €
15,00€
117,35€
234,70€/any
80,25€/any

77

Núm. BOP 250 · Núm. edicte 9911 · Data 30-12-2020 · CVE BOP-2020_0_250_9911 · Pàg. 77-138 · https://ddgi.cat/bop

En el supòsit d’alta o baixa es prorratejarà per trimestres
4 Banderoles, per cadascuna i per dia --------------------------------------------------En el supòsit de no especificar el termini, serà considerat 1 mes.
5 Tendals, marquesines i altres instal·lacions similars, voladissos sobre la via
pública o que sobresurtin de la línia de façana
6 Obertura de rases
7 Obertura escomeses per companyies: gas, electricitat

0,26 €/m²/dia
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3

Pancartes, banderes, cartells, rètols i similars
Amb aplicació dels següents coeficients:
 categoria especial------------------------------------------------------------ categoria primera------------------------------------------------------------- categoria segona---------------------------------------------------------------Amb un mínim de

1. Quota:
Euros
€/ m²/mes
x coeficient segons categoria de carrer x número de mesos d’utilització

3,80 €

2. Durant els mesos d’octubre a març es podrà sol·licitar l’Ocupació de la Via Pública amb taules,

cadires i para sols pels dissabtes i diumenges de tot el mes. En el cas d’optar per dissabtes i
diumenges també es podrà sol·licitar els festius i altres addicionals en el cas que el festiu impliqui que
hi hagi pont
Els horaris serien els establerts en la llicència d’ocupació (inici al matí i fi a la nit/matinada)
PERÍODE
d'Octubre a Març: Dissabtes i diumenges mensuals amb possibilitat de festius i dies
addicionals €/m2/dia x categoria de carrer x núm.de dies d’utilització
Quota MÍNIMA
Per a dies senyalats: Sant Jordi, 1 de maig,…
Quota MÍNIMA

€/m2/dia

0,15€
15,00€
2,05€
15,00€

La categoria de carrer serà la mateixa que l’establerta a l’ordenança de l’IAE.
Per poder gaudir de l’ocupació amb taules i cadires serà necessari obtenir l’autorització de
l’Ajuntament, i per això caldrà que els interessats ho sol·licitin prèviament, indicant els m 2. i la durada
prevista, dins del 1r. trimestre de cada exercici.
Una vegada concedida l’autorització, l’Ajuntament realitzarà periòdicament visites de comprovació amb
la finalitat de detectar que les ocupacions no superen els límits autoritzats.
En el supòsit que es comprovi que l’ocupació excedeix dels m 2. autoritzats, es considerarà que aquesta
s’ha realitzat durant tot el període autoritzat i es procedirà a efectuar una nova liquidació d’acord amb
aquestes noves dades comprovades, tot això sense perjudici de requerir a l’autoritzat perquè restableixi
l’ocupació als m2. autoritzats.
Categoria Carrers
Especial
Primera
Segona

Coeficient reductor
1,0
0,9
0,8

Per l’autorització de taules i cadires s’haurà d’acreditar abans de la seva autorització que el sol.licitant es
troba al corrent de les obligacions tributàries amb la Corporació. En cas de ser deutor amb la Corporació
no es podrà autoritzar la instal.lació de taules i cadires en terrenys d’ús públic.
APARTAT QUART
TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES, ATRACCIONS, ESPECTACLES, MERCATS, ETC.
OCUPANT LA VIA PÚBLICA.
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TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB TAULES, CADIRES I PARASOLS AMB
FINALITAT LUCRATIVA.
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APARTAT TERCER
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Fira Mercat i altres del sector:
Ocupació del domini:
Fins a 2 metres lineals----------------------------------------------Per cada metre lineal de més ----------------------------

25,10€
3,00€

La dimensió màxima de la parada serà de 10 metres lineals

2
3

4

5
6

7

Ocupació Pavelló Firal vinculat a la Fira Vehicles d’Ocasió
Fira Brocanters i altres del sector:
- Parades de 2 ml----------------------------------------------------- Parades de 4 ml.--------------------------------------------------- Parades de 8 ml----------------------------------------------------Fira Artesana i altres del sector
Parades de 3 x 3 -----------------------------------------------------Bonificacions:
Gaudiran d’una bonificació del 10% aquells participants de la
fira ARTESANA que formin part de l’Associació de
Ceramistes de la Bisbal, i els adherits a la marca Ceràmica
de la Bisbal
Fira Indilletres
- Parades de 2x2-----------------------------------------------------Biennal Terracotta. Fira de Ceràmica ---------------------------Bonificacions:
Gaudiran d’una bonificació del 50% aquells participants de
la Fira ARTESANA que formin part de l’Associació de
Ceramistes de La Bisbal i els adherits a la marca Ceràmica
de La Bisbal
Antic Empordà. Antic & Design (taxa per participació)

200,60 €/concessionari
11,05 €
22,10 €
44,05 €

50,15 €

40,15€
150,45€

43,00 €

BONIFICACIONS:
Gaudiran d’una bonificació del 50% aquells participants de la Fira Antic Empordà que formin part de
l’Associació d’Antiquaris de La Bisbal.
En les Fires o actes anàlegs organitzats per l’Ajuntament i que siguin declarades d’interés pel municipi,
s’aplicarà una bonificació del 100% de la taxa meritada per l’ocupació de la via pública. Es delega a
favor de la Junta de Govern Local la declaració d’interés per al municipi.El concepte d’interès pel
municipi de l’acte o Fira correspondrà en tot cas a ser susceptibles de dinamitzar i/o promoure l’activitat
turística i/o comercial del municipi.
També s’aplicarà una bonificació del 100% a aquells artesans ceramistes provinents d’altres socis del
projecte europeu COOP’ART-POCTEFA en el marc de col.laboració transfronterera.
En cas que les fires no es puguin realitzar per motius aliens a l'organització no es retornarà la taxa
d'ocupació prèviament pagada per l'expositor.
Euros
6

Mercat diari:
Fins a 4 m2.-------------Fins a 8 m2.------------Fins a 16 m2.-------------

1,50 €/dia
2,25 €/dia
3,15 €/dia
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1

70,00€/any
17,50 €/trimestre

Respecte al mercat setmanal:
1. El període impositiu comprèn el trimestre natural, sense possibilitat d’establir cap tipus de prorrateig.
2. Una vegada concedida l’autorització, la renúncia per part de l’interessat, tindrà efectes a partir del
trimestre natural posterior a la seva presentació.
3. S’estableix l’autoliquidació de la taxa. O sigui, dins dels primers 15 dies del trimestre natural els
obligats tributaris per la taxa del mercat setmanal hauran de procedir a realitzar l’autoliquidació de la
taxa corresponent a aquell trimestre natural.
4. L’obligació de contribuir neix:
1. En el moment en què es concedeix l’autorització municipal i per tant s’haurà de fer efectiva
l’import de la taxa corresponent a tot el trimestre natural.
2. En el cas que s’hagi produït l’ocupació sense autorització prèvia municipal, des del moment que
s’hagi iniciat l’ocupació, amb independència de la possible desestimació posterior de
l’autorització.
TAXA PER L’ÒCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB CARÀCTER ESPORÀDIC

1

Ocupació Vía Pública per venda de Globus/Castanyes i altres amb caràcter esporàdic
Quota MÍNIMA

2
3

Quioscos, parades de venda ambulant, màquines de venda de gelats, creps,
begudes, fruits secs retratistes, aparells d'atraccions infantils i similars (per metre
lineal i dia)
O.V.P. per actes publicitaris Per m2/dia

2,00 €/m2/dia
15,00 €
5,00€/ml/dia
20,00€/m2/dia

Quota MÍNIMA

40,00 €

Els actes organitzats per entitats o associacions locals, de caràcter cultural, social, recreatiu o esportiu i
els organitzats per entitats o associacions que hagin subscrit un conveni de col.laboració amb
l’ajuntament gaudiran d’una bonificació del 100 % de la quota resultant de la taxa.
En les Fires o actes anàlegs que siguin declarats d’interès pel municipi, s’aplicarà una bonificació del
100% de la taxa meritada per l’ocupació de la via pública. Es delega a favor de la Junta de Govern
Local la declaració d’interés per al municipi. El concepte d’interès pel municipi de l’acte o Fira
correspondrà en tot cas a ser susceptibles de dinamitzar i/o promoure l’activitat turística i/o comercial
del municipi.
Els actes i activitats de caràcter social o solidari organitzats per entitats sense afany de lucre gaudiran
d’una bonificació del 100% de la quota resultant de la taxa
TAXA PER L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA ASSOCIACIONS BISBALENQUES
Les Associacions Bisbalenques, degudament constituïdes, quan sol.licitin l’Ocupació de la Vía Pública
per actes dels quals només s’obtingui algun ingrés que reverteixi a les activitats de la pròpia entitat
gaudiran d’una bonificació del 100%.
TAXA PER L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER ATRACCIONS I/O PARADES PER LA FESTA
MAJOR:
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Mercat setmanal: Quota anyal, per m.l.----------------------------S’estableix una fiança equivalent a l’import de la taxa anual.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

7

1

2

3

4

5

Activitats pròpies de fira: atraccions mecàniques de
moviment: autos de xoc, tiovivos, “buster”, “toros”…
Per metre quadrat i dia
Activitats pròpies de fira: atraccions no mecàniques
com tómboles, casetes ràpides, camells, tir, pesca,
anelles, llits elàstics i similars. Per metre quadrat i dia
Activitats de restauració: bars i similars amb servei de
taules i cadires i altres similars que, tot i no servir a
taula, donin servei complert de bar (bocateries amb
begudes alcohòliques). Per metre quadrat i dia

m2

€/m2

Fins 100 m2

9,5€/m2

20,00€

Per cada m2
d'excés
Fins 50 m2

7,50€/m2

20,00€

15,00€/m2

20,00€

Per cada m2
d'excés
Fins 50 m2

7,50€/m2

20,00€

20,00€/m2

80,00€

Per cada m2
d'excés

15,00€/m2

0,50€ per m2 d'excés

32,00€/m2

20,00€

32,00€/m2

40,00€

Activitats de comerç de venda directa: productes
artesans, bijuteria, joguines, llaminadures, embotits o
qualsevol altre article autoritzat dins la fira. Per metre
quadrat i dia
Activitats de servei d’alimentació: xurreries, creperies
o gelateries, sense venda de begudes alcohòliques.
Per metre quadrat i dia

OBERTURA D’ATRACCIONS EN ANTERIORITAT AL
14.08 Ó POSTERIORITAT AL DIA 18.08
CONCEPTE
Activitats pròpies de fira: atraccions mecàniques de
moviment: autos de xoc, tiovivos, “buster”, “toros”…
Per metre quadrat i dia
Activitats pròpies de fira: atraccions no mecàniques
com tómboles, casetes ràpides, camells, tir, pesca,
anelles, llits elàstics i similars. Per metre quadrat i dia
Activitats de restauració: bars i similars amb servei de
taules i cadires i altres similars que, tot i no servir a
taula, donin servei complert de bar (bocateries amb
begudes alcohòliques). Per metre quadrat i dia
Activitats de comerç de venda directa: productes
artesans, bijuteria, joguines, llaminadures, embotits o
qualsevol altre article autoritzat dins la fira. Per metre
quadrat i dia

€

m2

€/m2/dia

Taxa per recollida,
tractament i eliminació
de residus
€/dia

Fins 100 m2

1,90€/m2

4,00€/dia

Per cada m2
d'excés
Fins 50 m2

1,50€/m2

4,00€/dia

3,00€/m2

4,00€/dia

Per cada m2
d'excés
Fins 50 m2

1,50€/m2

4,00€/dia

4,00€/m2

16,00€/dia

Per cada
d'excés

3,00€/m2

0,10€/dia per m2 d'excés

6,40€/m2

4,00€/dia

m2
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CONCEPTE

Taxa per recollida, tractament
i eliminació de residus

Butlletí Oficial de la Província de Girona

FESTA MAJOR DEL 14 AL 18 D’AGOST

Es repercutirà la taxa per Inspecció Municipal de les atraccions
Es repercutirà la taxa per vigilància nocturna.
Taxa per OVP caravanes dels firaires

8,00€/dia

1,05 €/m2/dia

En cas de sol.licitud d’una atracció que no estigui contemplada anteriorment, la Junta de Govern Local
aprovarà la taxa prèvia valoració de les característiques i dimensions de la mateixa que s’assimili més a
una de les establertes.
Els actes organitzats per entitats o associacions locals de caràcter cultural, social,recreatiu o esportiu i
els organitzats per entitats o associacions que hagin subscrit un conveni de col.laboració amb
l’ajuntament gaudiran d’una bonificació del 100 % de la quota resultant de la taxa.
TAXA PER L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER ATRACCIONS INFANTILS QUE S’INSTAL.LIN
EN EL MARC DE LES FIRES, FIRES-MERCATS, I ALTRES ESDEVENIMENTS CULTURALS
(APLEC, ...) S’APLICARÀ LES TAXES SEGÜENTS:

CONCEPTE

IMPORT
m2 ----------------------------------------------------------------

Parades de 1 a 20
A partir de 20 m2, per cada 20 m2 de més o fracció-------

40,10€
10,00€

TAXA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER RODATGES I SESSIONS FOTOGRÀFIQUES
Rodatges de pel·lícules, vídeos o enregistraments televisius amb finalitat
publicitària - Import per dia i emplaçament de camp base
Sessions fotogràfiques amb finalitat publicitària Import per dia i emplaçament
de camp base
Rodatges de pel·lícules, vídeos o enregistraments televisius de caràcter
comercial sense finalitat publicitària - Import per dia i emplaçament de camp
base
Sessions fotogràfiques de caràcter comercial sense finalitat publicitària Import per dia i emplaçament de camp base

501,50 €
301,00€
301,00 €
200,60 €

Les taxes indicades als anteriors apartats corresponen a l’ocupació de la via pública i els següents
serveis:
Estudi ocupació via pública i expedició de la llicència
Coordinació serveis municipals
Senyalització dels espais reservats
Informació veïnatge afectat
Queden exclosos d’aquesta taxa els següents serveis:
Serveis de regulació del trànsit
Serveis de retirada d’elements estructurals o de mobiliari urbà
Serveis d’encesa i apagada d’enllumenat públic urbà
Altres serveis de naturalesa similars efectuats pel personal municipal
En cas de sol·licitar la modificació del mobiliari urbà, s’estableix una fiança que es retornarà al finalitzar
l’ús de l’espai públic i un cop s’hagi comprovat que no hi ha hagut danys. L’import de la fiança serà del
mateix import que la taxa.
Estaran exemptes de la taxa, sens perjudici de l’obligació de sol·licitar i/o obtenir la llicència
corresponent, els rodatges i sessions fotogràfiques que siguin produccions culturals, artístiques,
d’estudiants sense caràcter publicitari i/o fomentin la promoció del municipi, degudament
documentades, amb independència de l'obligatorietat d'obtenir la pertinent autorització municipal i de
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6,40€/m2

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Activitats de servei d’alimentació: xurreries, creperies o
gelateries, sense venda de begudes alcohòliques. Per
metre quadrat i dia

TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES I RESERVES D’APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA.
Entrada i sortida de vehicles (No hi haurà discriminació per les voreres sense
alteració longitudinal)
Accés a locals privats amb capacitat fins a 2 vehicles-----------------------------------1
Accés a locals amb capacitat per 3 ó més vehicles (per vehicle)----------La senyalització amb placa de gual permanent meritarà una quota única afegida.--

14,85 €
6,10 €
60,20 €

(Quan es sol.lciti la baixa caldrà retornar obligatòriament la placa de gual)

Reserva d’estacionament:
De 8,00 a 20,00 hores feiners-----------------------------------------------------------------2
Parades auto-taxis, cada un -----------------------------------------------------------------Reserves temporals, per cada dia-----------------------------------------------------------Zona de càrrega i descàrrega:
3
- Fins a 12 ml.-----------------------------------------------------------------------------------Taxa per utilització pàrquing camions Polígon A1:
- De 1.000 a 2.999 kg --------------------------------------------------------------------------4
- De 2.999 a 9.999 kg.--------------------------------------------------------------------------- De més de 9.999 kg. De càrrega útil--------------------------------------------------------

633,50 €
104,85 €
4,10€/m.l.
64,50 €/ml/any
162,25 €
230,95€
288,90€

Estaran exempts del pagament de la taxa els camions que acreditin pagar, en aquest municipi, l’impost
sobre vehicles de tracció mecànica.
(S’expedirà per part de l’Ajuntament el corresponent distintiu acreditatiu).
NOTA: Les tarifes d’aquesta divisió són anuals prorratejables per trimestres, excepte en els casos de guals
que el canvi de titularitat/baixes no produirà efectes fins l’exercici següent, no procedint al prorrateig.
En el cas que els subjecte passiu de la taxa de gual (amb placa de senyalització) no liquidi la taxa en el
període voluntari de l’exercici en curs, suposarà que la Corporació podrà automàticament retirar aquesta
senyalització de la façana on estigui col.locada, i meritarà aquesta retirada de la placa de gual una taxa per
import de 60,20 € que serà exigit al subjecte passiu.
L’autorització de gual permanent requerirà l’informe favorable de les àrees de policia municipal, urbanisme,
via pública i cadastre.
APARTAT SISÈ
TAXA PER OCUPACIÓ AMB APARELLS DISTRIBUIDORS DE COMBUSTIBLE O QUALSEVOL
ARTICLE O MERCADERIA, CAIXERS I MÀQUINES AUTOMÀTIQUES EN TERRENYS D’ÚS
PÚBLIC LOCAL.
Per cada aparell per a la venda automàtica de qualsevol article, instal·lat a la façana o ocupant
les voreres o vies públiques, tributaran l’any per cada aparell, amb dimensions no superiors a 1
m2
Per cada caixer automàtic d’un establiment comercial, instal·lat a la façana o ocupant les voreres
o vies públiques, tributaran l’any, per cada aparell.-----------------

100,00€/any
400,00€/any

APARTAT SETÈ
LLICÈNCIA PER OCUPACIÓ TEMPORAL DE GRANS ESPAIS
Ocupació temporal de grans espais:
Terreny públic (màxim 10 dies, no inclou aigua ni llum)---------------------------------Terreny privat Activitats temporals superiors a 10 dies i fins a 1 mes:---------------1
S’aplicaran els imports previstos per llicències d’obertura temporals.----------------Activitats esporàdiques (per dia).
Totes les ocupacions temporals, en terreny públic o privat efecturan una fiança de

211,15 €/dia
198,60 €
795,80 €
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APARTAT CINQUÈ

Butlletí Oficial de la Província de Girona

pagar els serveis que, amb tal motiu, es requereixin, com també les despeses originades pel
deteriorament i els desperfectes que s’hi puguin causar.

47,60 €/hora
544,65 €
351,05€/mes o fracció

Els actes organitzats per entitats o associacions locals de caràcter cultural, social, recreatiu o esportiu i els
organitzats per entitats o associacions que hagin subscrit un conveni de col.laboració amb l’ajuntament gaudiran
d’una bonificació del 100 % de la quota resultant de la taxa.

Disposició final

Butlletí Oficial de la Província de Girona

La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació regirà des del dia 1 de gener de 2021 i
es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
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2 Tancament temporal de carrers, amb motiu d’obres o trasllats
Llicència per ocupació temporal Venda material pirotècnic. Màxim 30dies/any,
3
quota única
4 Ocupació temporal terreny de 243 m2 de la finca cadastral 3554952EG0435S
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