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Administració Local

2015-11850
Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó

ANUNCI

La Junta Veïnal de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó, en sessió celebrada en data 12 de novembre 
de 2015, acordà aprovar provisionalment la modifi cació de l’ordenança fi scal reguladora de la taxa per la utilització 
privativa i l’aprofi tament especial de la via pública i els espais d’ús públic de l’EMD, que inclou les següents modalitats 
de fet imposable:

a)  Instal·lació de les parades del mercat setmanal de venda ambulant i d’altres parades de venda ambulant en fi res 
o festes.

b)  Instal·lació de taules, cadires o altres elements d’ocupació vinculats a establiments de bar - cafeteria o restauració.
c)  Accés de vehicles a habitatges, locals o edificis, mitjançant guals o establiment de reserves d’estacionament.

L’acord provisionalment adoptat i el corresponent expedient ha estat sotmès al preceptiu tràmit d’informació pública i 
audiència als interessats per termini de trenta dies hàbils mitjançant anunci publicat al Butlletí Ofi cial de la Província 
núm. 266, de data 17 de novembre de 2015, el qual ha restat exposat també al tauler d’anuncis de l’EMD, a 
l’efecte de que els interessats poguessin dur a terme el seu exàmen i formular, en el seu cas, les reclamacions o 
al·legacions que consideressin oportunes.

Un cop fi nalitzat el corresponent termini d’informació pública s’ha constatat que no s’ha presentat cap al·legació 
o reclamació, amb la qual cosa els esmentats acords han esdevingut defi nitivament aprovats, la qual cosa es fa 
pública perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que correspongui.

El text íntegre de les ordenances defi nitivament aprovades, que entraran en vigor l’1 de gener de 2016 i mantindran 
la seva vigència, per aquest i els successius exercicis, fi ns que se n’acordi la modifi cació o la derogació expressa, 
és el que fi gura annex a aquest anunci.

Contra els referits acords elevats a defi nitius es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació 
d’aquest anunci en el Butlletí Ofi cial de la Província de Tarragona.

Campredó, 28 de desembre de 2015.
El president de l’EMD, Damià Grau i Arasa.

ANNEX 

ORDENANÇA REGULADORA

Taxa d’utilització privativa i aprofi tament especial de la via pública i els espais d’ús públic de l’EMD de Campredó. 

Article 1r. Concepte
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/1985, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’Entitat 
Municipal Descentralitzada de Campredó estableix la taxa d’utilització privativa i aprofi tament especial de la via 
pública i els espais d’ús públic.

Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofi tament especial constituït en el vol, el sòl i el 
subsòl del domini públic entenent per tal la via pública i els demés espais d’ús públic de l’EMD de Campredó, quan 
aquest produeixi restriccions a l’ús públic o quan la utilització tingui tingui per fi nalitat un benefi ci particular encara 
que no hi concorri aquella circumstància.
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En particular, s’estableix aquesta taxa per la utilització privativa i l’aprofi tament especial del domini públic en els 
següents casos:
a)  L’ocupació de la via pública o altres espais d’ús públic mitjançant la instal·lació de les parades del mercat setmanal 

de venda ambulant i d’altres parades de venda ambulant en fi res i festes. 
b)  L’ocupació de la via pública o altres espais d’ús públic amb fi nalitat lucrativa mitjançant taules i cadires o altres 

elements com ara terrasses, tendals, vetlladors o similars, annexos o vinculats a establiments de bar-cafeteria o 
restauració.

c)  L’accés de vehicles a habitatges, locals o edifi cis, mitjançant guals o l’establiment de reserves particulars 
d’estacionament.

Article 3r. Subjectes passius
Estan obligats al pagament d’aquesta taxa les persones físiques o jurídiques a favor de les quals s’hagin atorgat 
o s’atorguin en el futur les llicències o autoritzacions corresponents, o aquelles que es benefi ciïn de la utilització o 
l’aprofi tament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent.

Article 4t. Exempcions
En les ocupacions que responguin al fet imposable determinat en l’apartat a) de l’article 2n. es reconeix l’exempció 
en aquelles fi res o festes, diferents del mercat setmanal, organitzades per l’EMD o per entitats directament 
subvencionades per aquesta, respecte les parades que responguin a les pròpies activitats fi rals o festives.
En les ocupacions que responguin al fet imposable determinat en l’apartat b) de l’article 2n. estaran exempts de 
pagament totes aquelles ocupacions, habitualment de caràcter temporal, dutes a terme per entitats sense ànim de 
lucre que hagin sol·licitat i obtingut la corresponent llicència o autorització per dur a terme l’ocupació per part de 
l’EMD de Campredó i els hagi estat reconeguda expressament aquesta exempció.
En les ocupacions que responguin al fet imposable determinat en l’apartat c) de l’article 2n. estaran exempts els 
aprofi taments relatius a les funcions de servei públic duts a terme per qualsevol administració pública i reconeguts 
com a tal per l’EMD de Campredó i aquells altres dels quals siguin titulars persones físiques que, tenint reconeguda 
una discapacitat, aquesta no els inhabiliti per a conduir o el titular no en sigui el conductor, disposin de vehicle i 
precisin de llicència de gual per accedir al seu propi domicili o lloc de treball o de reserva d’estacionament per 
estacionar el seu vehicle davant aquests.

Article 5è. Quota tributària
1. La quota tributària es calcularà d’acord al següent quadre de tarifes expressat en euros:
- Ocupació amb parades de venda ambulant del mercat setmanal i en fi res o festes:
a)  Parades del mercat setmanal corresponents a la venda d’algun dels següents productes: fruites, verdures, 

begudes, begudes alcohòliques, sucs, xarcuteria, salaons, productes làctics i derivats, pa i pastisseria: 70 € x 
any x metre linial.

b)  Parades del mercat setmanal corresponents a la venda d’altres productes no alimentaris (roba i complements, 
calçat, bijuteria, perfumeria o similars): 5 € per dia de mercat i parada de 4 metres linials.

c)  Parades en altres fi res o festes: 50 € x parada amb una ocupació màxima d’un mes. 
- Taules i cadires de bar (per grups de taula + 4 cadires):
a)  Ocupació durant tot l’any: per cada grup i any: 50 €
b)  Ocupació limitada a un període no superior a sis mesos: 
 Per cada grup i durant tot el període: 40 €
c)  Ocupació limitada al període de les festes majors: per cada grup i durant tot el període: 50 € 
d)  Quan les ocupacions precedents es realitzin amb instal·lacions fi xes adossades a terra, estiguin principalment 

cobertes o comportin la utilització d’infraestructures (terrasses, tendals, vetlladors o similars) les tarifes respectives 
s’incrementaran en un 50 %

- Entrada de vehicles a habitatges, locals o edifi cis mitjançant gual o reserves d’estacionament:
a)  Per expedició o canvi de titularitat de la llicència: 120 €, en el moment en que es produeixin aquests.
b)  Quota anual segons amplada del gual o reserva d’estacionament no superior a 3 m. linials:
 Període 12 h. (De 08 a 20 h o de 20 a 08 hores)  70 € per any.
 Període 24 h. (De 00 a 24 h.)    80 € per any.
c) Quan l’ocupació excedeixi els 3 m. linials la quota, segons el respectiu període d’afectació, s’incrementarà 

proporcionalment a l’excés d’ocupació.
2. Les quotes fi xades en la tarifa que corresponen a una anualitat es prorratejaran per dies naturals en els supòsits 
d’inici o cessament en la utilització privativa i aprofi tament o quan l’entrada en vigor de l’ordenança, en la seva 
primera anualitat d’aplicació, hagués tingut lloc amb posterioritat a l’1 de gener. 
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Article 6è. Meritació
a) Quan es tracti de concessions de noves utilitzacions o nous aprofi taments o d’utilitzacions o aprofi taments el 
període de les quals estigui limitat en el temps i per tant no siguin susceptibles de pròrroga, en el moment de 
sol·licitud o transmissió de la llicència o autorització corresponent sotmesa a autoliquidació.
b) Quan es tracti de concessions d’utilitzacions o aprofi taments autoritzats prèviament que es perllonguin en el 
temps, incloses aquelles de caràcter discontinu, el dia primer de gener de cada any, o el dia d’entrada en vigor de 
l’ordenança en la seva primera anualitat, si aquesta tingués lloc amb posterioritat a la referida data.
c) En aquells supòsits en què s’ha procedit a la utilització privativa o a l’aprofi tament especial, sense la llicència 
o l’autorització corresponents, des del moment en què, estant vigent l’ordenança, s’hagi iniciat la utilització o 
l’aprofi tament esmentat.

Article 7è. Normes de gestió
L’EMD de Campredó assumeix la gestió tributària i la recaptació de les taxes que es meritin d’acord amb les 
disposicions d’aquesta ordenança fi scal sense perjudici de la delegació que pugui acordar, si s’escau, de la 
recaptació en via executiva.
El pagament de la taxa es realitzarà:
a)  Quan es tracti d’utilitzacions i/o d’aprofi taments nous o d’utilitzacions o aprofi taments el període de les quals 

estigui limitat en el temps, per autoliquidació en el moment de la sol·licitud de la llicència corresponent pels 
períodes de gaudiment o anual restant. Si la utilització i/o l’aprofi tament es realitza sense sol·licitud ni prèvia 
autoliquidació, el termini per presentar i pagar l’autoliquidació fi nalitzarà al dia següent hàbil de d’iniciar la 
utilització i/o aprofi tament.

b)  Quan es tracti d’utilitzacions i/o aprofi taments que ja hagin estat autoritzats i prorrogats, es formarà un padró de 
periodicitat anual. La recaptació es farà de la següent manera: 

 Per la totalitat de la corresponent quota anual fi nalitzant el període voluntari en la data que determini l’edicte de 
notifi cació col·lectiva de les liquidacions provisionals contingudes en els diferents padrons. Els rebuts domiciliats 
es passaran al cobrament l’últim dia del període voluntari.

Disposició fi nal
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació defi nitiva en el BOP, i se’n mantindrà la 
vigència fi ns que se n’acordi la modifi cació o la derogació expressa.”
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