Ajuntament de l’Escala
vila marinera
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Article 1
Concepte
De conformitat amb el que es preveu en l’article 58 i 20.3.l) del Reial Decret 2/2004, Text
Refòs 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
utilitzacions privatives o aprofitaments especials derivats de l’ocupació de via pública o
terrenys d’ús públic amb taules i cadires, que es regirà per aquesta ordenança.
Article 2
Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial: de
terrenys d’ús públic local així com l’ús especial i privilegiat de la zona marítim terrestre,
pel seu tractament administratiu particular i per la restricció que el seu ús suposa als
ciutadans, amb taules i cadires tal com s’especifiquen en les tarifes contingudes a
l’article 6 de la present ordenança.
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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. S’aplicarà una bonificació del 100% sobre la quota de la temporada d’hivern.
Article 6
Quota tributària.
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes següents:

Temporada d’estiu
a. Zona marítim terrestre 1a
b. Zona marítim terrestre 2a.
c. Zona especial
d. Zona primera
e. Zona segona
f. Zona tercera
g. Zona quarta
h. Zona primera plus. Ocupacions durant actes culturals
o festius i similars. Per metre quadrat, per acte
Temporada d’hivern
a. Zona marítim terrestre 1a
b. Zona marítim terrestre 2a.
c. Zona especial
d. Zona primera
e. Zona segona
f. Zona tercera
g. Zona quarta

euros
122,97
103,64
101,01
91,89
73,11
54,28
36,32
2,50
61,48
51,82
50,51
45,94
36,56
27,14
18,16
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Els rètols instal·lats a la via pública pertanyents a locals satisfaran
per cada unitat i temporada, el 50 % de l’import que correspongui per
metre quadrat.
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 total 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. La temporada alta compren tots els mesos de l’any llevat de novembre, desembre,
gener i febrer que es consideren temporada baixa.
4. Les zones determinades a les tarifes són les següents:
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.

5. Als locals que tinguin situades les seves activitats o instal·lacions relacionades, total
o parcialment a la zona marítim terrestre, se’ls computarà la quota que correspongui
a cadascuna de les zones sobre les que tinguin instal·lada l’ocupació. En aquest
sentit, s’efectuaran els amidaments que corresponguin i es deduirà del total obtingut
el nombre de metres situats en la zona marítim terrestre d’acord amb les dades
facilitades pel Departament de Medi Ambient, secció de Costes.
6. Els locals que tinguin concessió per preu subhastat, també els hi serà aplicat el
cànon establert per el Departament de Medi Ambient, secció de Costes.
7. La temporada d’estiu està compresa entre Setmana Santa i el 30 de setembre i la
d’hivern serà de l’1 de novembre fins a Setmana Santa.
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Nota a la tarifa “zona primera plus”:
1. La zona primera plus ve delimitada als locals destinats a bar, bar-restaurant,
situats entre els carrers Ptr Joan Massanet i Cr del Port a la franja litoral de La
Platja.
2. La superfície a ocupar serà d’un metre d’amplada i vindrà delimitada per la
façana del local, serà adjacent a la vorera i es situarà sobre la via rodada.
3. La concessió serà pregada mitjançant instància presentada abans de 14 de juny
de cada any. A la sol·licitud haurà de comunicar-se els actes estiuencs
programats durant els quals es desitgi fer ús de la superfície extra.
4. No utilitzar la via pública en algun acte per motius aliens a l’Ajuntament no
comportarà la minoració ni la reducció de la quota a satisfer. En cas de
d’anul·lació d’un acte per part de l’Ajuntament o la comissió organitzadora es
prorratejarà la quota satisfeta.
5. La revocació de la sol·licitud un cop iniciada la temporada no comportarà la
devolució de cap import.
6. La compensació, minoració, prorrateig o complementació de les quotes es
realitzarà una vegada finalitzada la temporada d’actes.
7. L’excés d’ocupació permesa o l’ocupació sense llicència implicarà l’obertura d’un
expedient sancionador i de la sanció pecuniària que correspongui.
Article 7
Acreditament.
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’aprofitament especial, moment que, a aquests
efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa 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.

4. En els supòsits d’ocupacions del domini públic que s’estenguin a varis exercicis,
l’acreditament tindrà lloc l’u de gener de cada any, excepte en els supòsits d’inici o
cessament en l’ocupació.
Article 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 durada 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 següent:
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2.1. En cas d’inici de l’activitat s’abonarà en concepte de taxa la quota íntegra de
la temporada que s’autoritzi.
2.2. En cas de baixa per cessament en la utilització privativa o aprofitament
especial, abans de la finalització de la temporada, es comptarà la tarifa sencera
sense dret a prorrateig dins la temporada que correspongui.
En els casos de negocis amb una continuïtat però amb períodes d’obertura i
tancament estacionals de varis mesos a l’any, es considerarà a efectes d’aquesta
taxa que l’activitat roman oberta durant tota la temporada d’estiu (o hivern, si fos
el cas).
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 per motius de força major, no atribuïbles al subjecte passiu, les activitats
romanguin tancades o se’ls apliquin altres restriccions que limitin de manera parcial
o total la prestació del fet imposable de la taxa, s’aplicarà a la quota establerta a
l’article 12 la reducció que l’estudi econòmic-financer redactat a tal efecte conclogui
com escaient.
Article 9
Règim de declaració i ingrés.

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, en els supòsits següents:
a) Ocupacions del domini públic local amb duració temporal inferior a 1 any.
b) Primer període impositiu de les ocupacions del domini públic local extensives a
varis exercicis.
2. Les quantitats exigides d’acord amb les tarifes s’autoliquidaran en el moment de la
sol·licitud del servei. La no recepció del document de pagament no invalida
l’obligació de satisfer la taxa, que serà exigida en el moment de la concessió de la
llicència amb un termini de pagament de 15 dies des de la data de l’acord o de l’acta
d’ocupació.
3. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en
aquesta ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, on
s’indicarà la superfície que es pretén ocupar. S’adjuntarà un plànol o croquis de
l’esmentada àrea i la seva situació.
4. Els serveis municipals efectuaran les comprovacions que s’escaiguin, i es notificarà
als interessats l’acceptació, o no, de les seves sol·licituds i l’import de la liquidació.
5. L’ingres de la quota liquidada es realitzarà per les autoliquidacions mitjançant
sistema modalitat 2. El cobrament de les quotes per les activitats que tinguin una
continuïtat en el temps que superi l’any, s’efectuarà pel sistema de padró segons el
calendari fiscal aprovat.
6. Les autoritzacions per temps indefinit s’entendran prorrogades mentre l’alcaldia (o
òrgan en qui delegi) no acordi la seva caducitat i l’interessat o els seus representants
no presentin la baixa justificada.
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7. El tancament definitiu de l’activitat tindrà efectes a la fi de la temporada que
s’escaigui. La no comunicació del tancament determinarà la continuïtat de l’activitat
en el corresponent padró de la taxa.

8. No es concedirà ni renovarà cap llicència per ocupació de via pública continguda en
les tarifes de l’article 6è quan es comprovi l’existència de deutes del titular de
l’activitat amb aquest Ajuntament
9. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran esser cedides,
subarrendades a tercers. L’incompliment d’aquest precepte provocarà l’anul·lació
de les llicències, sense perjudici de les quanties que els interessats hagin d’abonar.
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.
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 Addicional
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats
i/o substituïts, en el moment en que es produeix la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
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Disposició derogatòria.
Queden derogades expressament l’ordenança fiscal aprovada inicialment de 31
d’octubre de 1996 i les versions modificades fins a desembre de 2019.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 9 de novembre de 2020 i que ha quedat definitivament aprovada en
data 31 de desembre de 2020 entrarà en vigor el 1er de gener, després de la seva
publicació al BOP de Girona número 251. Mantindrà la seva vigència fins a la seva
modificació o derogació expressa.
Vist-i-plau
L’Alcalde,
Victor Puga López

El Secretari
Agustí Garcia i Andres
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