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ORDENANÇA FISCAL NUM 15
TAXA PER OCUPACIO DE TERRENYS D’US PUBLIC
AMB PARADES DE MERCADERIES, COMESTIBLES O
SIMILARS.
Article 1
Fonament i naturalesa.
A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.n del Reial Decret 2/2004, 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 ocupació
de terrenys d’ús públic amb parades de mercaderies, comestibles o similars, 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 parades de mercaderies, comestibles o similars que
s’especifiquen en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present Ordenança.
Article 3
Subjectes passius
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 33 de la Llei General
Tributària que sol·licitin el servei que constitueix el fet imposable de la taxa.
Article 4
Responsables.
La responsabilitat respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà
d’acord amb allò que disposen els articles 41 a 43 de 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 finalitats descrites a l’article 1 i per altres usos que immediatament interessen
a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
2. Les ocupacions de via pública dels locals de botigues i comerços de venda
sedentària detallats a la tarifa segona de la present ordenança, que romanguin
obertes durant com a mínim 10 mesos a l’any seran bonificades en un 2% de la
quota per la temporada d’estiu i quedaran bonificats en un 100% de la quota per la
temporada d’hivern.
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Article 6
Quota tributària.
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obtè de l’aplicació de les tarifes següents:
TARIFA PRIMERA
MERCATS MUNICIPALS

Mercat Municipal Víctor Català
Per cada metre quadrat o fracció i dia
Quota mínima per parada
Per cada m2, per temporada
Tarifa per recollida d’escombraries, anual
Mercat Municipal Setmanal:
Per cada metre quadrat, a l’any
Tarifa fer recollida d’escombraries, anual
Mercat Municipal Ambulant *:
Per cada metre quadrat o fracció i dia
Amb un mínim de

euros
1,45
7,95
85,40
97,00

Per cada metre lineal i temporada

71,30
97,05
1,40
7,95
106,50

TARIFA SEGONA
VENDA SEDENTÀRIA. BOTIGUES I COMERÇOS

Temporada d’estiu, per m2 o fracció
a) Zona marítim terrestre
b) Zona primera
c) Zona segona
d) Zona tercera
e) Zona quarta
Temporada d’hivern, per m2 o fracció:
f) Zona marítim terrestre
g) Zona primera
h) Zona segona
i) Zona tercera
j) Zona quarta
Cartells, pissarres, trípodes i similars. Per cada unitat, el 50 % del cost del
quadrat de la zona en que estigui emplaçat.

81,75
50,95
36,00
30,40
25,20
40,90
25,45
18,00
15,15
12,60
metre

TARIFA TERCERA
APARELLS EXPENEDORS I CAIXERS AUTOMÀTICS
Tarifa tercera. Aparells expenedors i caixers automàtics
Aparells expenedors de begudes adossats a la façana, per unitat
258,45
Aparells expenedors de begudes que donin directament a la via pública, per
unitat
155,25
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Caixers automàtics que donin directament a la via pública, per unitat
Per màquines recreatives infantils i similars, per unitat

465,65
135,90

Aparell telèfon que donin via pública, per unitat

135,90

Per màquines expenedores de profilàctics, per unitat

68,00

Normes particulars d’aplicació a les tarifes.
1. Quan per l’autorització de la utilització privativa s’utilitzi el procediment de
licitació pública, l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la
proposició sobre la que recaigui la concessió, autorització o adjudicació.
2. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especials porti aparellada la
destrucció o deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici
del pagament de la taxa a que tingues lloc, estarà obligat al reintegrament del
cost totalt de les respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit
previ del seu import.
Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament entitat serà indemnitzat en
quantia igual al valor dels béns destruïts o l’import del deteriorament dels
danys.
No es podrà condonar total ni parcialment les indemnitzacions i reintegrament a
què es refereix el present apartat.
3. Les zones determinades a les tarifes són les següents:

3.

Zona primera

•
•
•
•
•
•
•

Zona segona

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zona tercera
Zona quarta
Zona especial

•
•
•

La Platja,
Pg de la Riba i Cr del Port dels núms 1 i 3 inclusivament
(només senassos),
Pç J. Esquirol,
Pg J.M. Isern,
Port d’en Perris,
Rda de L’Olla
Pg del Petit Príncep del núm 46 fins al 102 i del 39 al 47
inclusivament.
C Sta Màxima de l’1 al núm 5,
Cr del Palau de l’1 al 5 i del 2 al 10,
Av Riells 44, Av Montgó de l’1 al 89 i del 2 al 68,
platja de Montgó,
Ps Lluís Albert
Ps del Mar,
Cr Camí Ample del 56 al 62,
Rda de la Clota petita,
Av de la Clota (aquestes dues últimes fins la seva
intersecció).
C Ave Maria.
La resta de la població.
Pç Major de St Martí d’Empúries.

4. La temporada d’estiu està compresa entre Setmana Santa fins a 31 d’octubre.
La temporada d’hivern de l’1 de novembre fins a Setmana Santa.
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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 llicènia, si la mateixa fos
sol·licitada.
2. Sens perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la
taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a procedir a les instal·lacions
de les quals derivin els aprofitaments especials regulats en aqueta Ordenança.
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 l’ocupació de les vies públiques 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’entengui per 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 que s’aplicarà el previst en els apartats
següents:
2.1. En cas d’inici de l’activitat s’abonarà en concepte de taxa la la quota anual.
Quan l’inici de la utilització privativa o aprofitament especial no coincideixi amb
l’any natural, les quotes el calcularan proporcionalment al nombre de
mensualitats naturals que restin per finalitzar l’any, inclòs el del començament de
l’exercici de l’activitat.
2.2. En cas de baixa per cessament en la utilització privativa o aprofitament
especial, les quotes seran prorratejables per mensualitats naturals, exclosa
aquella en què es produís el cessament. Els subjectes passius podran sol·licitar
la devolució de la part de la tarifa corresponent a les mensualitats naturals en les
que no n’hagués gaudit.
3. Si no s’autoritzés la instal·lació sol·licitada, o per causes no imputables al subjecte
passiu no es poden realitzar els aprofitaments especials, procedirà la devolució de
la taxa satisfeta.
4. Quan la utilització privativa o aprofitament especial sigui per temporada - hivern o
estiu - les taxes no seran prorratejables.
Article 9
Règim de declaració i ingrés.
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
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2. Els aprofitaments corresponents a la tarifa primera seran gestionats pel sistema de
padró periòdic i el pagament s’efectuarà durant el període aprovat en el calendari de
cobrament municipal, llevat de les parades ambulants que hauran de ser satisfetes en
el moment de l’inici de l’ocupació de la via pública a la persona designada a tal efecte
qui expedirà el rebut corresponent.
3. Pels aprofitaments relacionats a la tarifa segona i tercera, quan es tracte d’activitats
de nova obertura o amb canvi de titular seran sol·licitades per l’interessat mitjançant
instància específica a la qual s’hi adjuntarà un plànol de l’ocupació desitjada i exigides
en règim d’autoliquidació, la qual haurà de fer-se efectiva en el moment de presentarse la sol·licitud o durant els deu dies següents a la seva presentació.
Aquells subjectes passius, les activitats dels quals, consta no han patit modificacions
en relació a l’exercici tributari precedent, la taxa els hi serà exigida per l’administració,
que la notificarà al subjecte passiu per al seu pagament.
4. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes de l’article 6, es liquidaran per cada
aprofitament sol·licitant o realitzat i seran irreductibles pels períodes naturals de temps
assenyalats.
5. Els serveis municipals efectuaran les comprovacions que s’escaiguin, i es notificarà
als interessats l’acceptació, o no. En el mateix sentit aquelles ocupacions que no
corresponguin amb les autoritzades a les llicències i siguin conformes al Pla Director
per Ocupació de Via Pública se’ls exigirà un pagament complementari de la taxa, pels
elements no liquidats.
6. Les ocupacions que no siguin conformes al Pla Director per Ocupació de Via
Pública o a la llicència concedida, se’ls tramitarà l’expedient sancionar corresponent.
Article 10
Notificacions de les taxes.
En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la
primera liquidació té caràcter periòdic, 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 exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, pel període que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província.
Article 11
Gestió per delegació.
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada, les normes contingudes als articles
anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer el delegat.
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 i 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.
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Article 12
Infraccions i sancions.
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei General
Tributària i la seva normativa de desenvolupament.
Disposició final.
La present Ordenança fiscal, aprovada en sessió plenària e 2 de novembre de 1998.
Fou modificada parcialment en sessions de Ple de 28 de setembre de 1999, el 30
d’octubre de 2000, 30 d’octubre de 2001, 29 d’octubre de 2002, 3 de novembre de
2003 i 29 d’abril de 2005.
S’ha modificat parcialment en sessió de 4 de novembre de 2005, 3 de novembre de
2006, el 5 de novembre de 2007, 3 de novembre de 2008, 29 d’octubre de 2010 i 9 de
novembre de 2011, 30 d'octubre de 2017.
Vist-i-plau
L’Alcalde,

El Secretari.

Victor Puga López

Agustí Garcia i Andres

