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AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI
ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA

En compliment del que disposa l’article 17 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’anuncia que l’Ajuntament en sessió del Ple de data 29 de
novembre de 2018 ha aprovat amb el quòrum legalment exigible, entre d’altres, els acords següents:
«Identificació de l’expedient

Expedient núm. 8145/2018 de Serveis Econòmics relatiu a la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 10,
reguladora de la Taxa per l'ocupació i l'ús ocasional del domini públic local.

Antecedents

1. El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les
Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

2. Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció
dels preceptes afectats.

3. La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar
compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que
aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs
locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.

4. En l'informe tècnic econòmic a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, que consta en l'expedient es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de
la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascun dels supòsits que originen
la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.

5. En el procediment de modificació d'aquesta taxa no és preceptiu el tràmit de consulta pública prèvia,
prevista a l’article 133 de la Llei 39/2015, del Procediment administratiu comú de les administracions
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públiques, en els termes fixats per la Direcció General de Tributs, al seu informe de 10 de gener de 2018,
vist que es tracta d'una modificació d'una taxa existent.

6. En l’expedient hi consten la Memòria de l’Alcaldia, l’informe de la Intervenció i l’informe de la Secretaria
general.

Fonaments de dret

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.

Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics.

Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Llei 34/2015, de 21 de setembre, de modificació parcial de la Llei 58/2003, de 17 de desembre.

Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Informe de 10 de gener de 2018 de la Direcció General de Tributs.

Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació.

Llei 19/2014, de 29 de desembre, del Parlament de Catalunya de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.

Resolució
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la Taxa per
l'ocupació i l'ús ocasional del domini públic local, així com el seu text refós.
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Segon. Publicar l’anunci d’exposició pública d’aquests acords provisionals en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.

Tercer. Exposar al públic en el tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament aquests acords provisionals, així
com el text complet de l'Ordenança fiscal modificada durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del
dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Quart. Publicar, així mateix, en un diari de màxima difusió de la província, l’anunci d’exposició pública dels
acords d’aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 10.

Sisè. Els acords definitius en matèria de modificació de l'Ordenança fiscal, així com el seu text refós, serà
objecte de publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província i en el web municipal.

Setè. Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals entraran en vigor l’endemà de la
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de l’acord d’aprovació definitiva.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, qui hi tingui un interès directe o en resulti afectat,
en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podrà examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que
estimi oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública, si no s’han presentat reclamacions, els
acords adoptats restaran definitivament aprovats.»
El text refós de la ordenança fiscal que es modifica es transcriuen tot seguit:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10
TAXA PER L’OCUPACIÓ I L’ÚS OCASIONAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als apartats g), h) i n) de l’article 20.3 i a l’article 57 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que
disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ocupació o l’ús puntual
de terrenys d’us públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides,
murs de contenció, edificacions o tanques, parades, barraques i similars amb finalitat lucrativa i per espectacles,
atraccions, indústries de carrer ambulants i rodatge cinematogràfic en vies públiques locals i altres ocupacions
equiparables 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
durant un període puntual i determinat de temps amb els següents elements:
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a) mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions
anàlogues;
b) vehicles i grues;
c) parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries del carrer i ambulants i rodatge
cinematogràfic;
d) altres elements anàlegs.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la
Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les llicències o permisos, o els qui es beneficiïn de
l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General
Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu,
en els termes previstos a 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 o l’ús del domini públic local amb els materials descrits a l’article 1 necessaris
per als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per a altres usos que immediatament
interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
Article 6. Quota tributària
TARIFA 1 – Ocupació de la via pública amb mercaderies
La quota a satisfer s’obté de l’aplicació de la tarifa següent:
Ocupació o reserva especial de la via pública o terrenys d'ús públic que ocasionalment facin els industrials
amb materials o productes de la indústria o comerç a què dediquen la seva activitat, inclosos els vagons o
vagonetes metàl·liques anomenats "contenidors".
Euros (€)
Primer trimestre:
- Per m², m lineal o fracció i dia

0,72

Segon trimestre:
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- Per m², m lineal o fracció i dia

1,07

Tercer trimestre:
- Per m², m lineal o fracció i dia

1,27

Quart trimestre i posteriors:
- Per m², m lineal o fracció i dia

1,44

Quota mínima

38,62

TARIFA 2 – Ocupació amb materials de construcció, tanques, puntals, estintols, bastides i elements anàlegs
Ocupació amb runes, materials de construcció, vagons per a la seva recollida o dipòsit i altres elements
anàlegs; ocupació per tanques, puntals, estintols, bastides caixes de tancaments, siguin o no per obres, i
altres elements equiparables.
Euros (€)
Primer trimestre:
- Per m², m lineal o fracció i dia

0,42

Segon trimestre:
- Per m², m lineal o fracció i dia

0,49

Tercer trimestre:
- Per m², m lineal o fracció i dia

0,60

Quart trimestre i posteriors:
- Per m², m lineal o fracció i dia

0,67

Quota mínima

38,62

La col·locació de bastides i altres elements anàlegs que permetin l’ús parcial de la vorera degudament protegida
(bastides amb passadís per a vianants, etc.) tindran una reducció del 50% en la taxa.
TARIFA 3 - Vehicles
1. Per cada vehicle, que per les tasques autoritzades per aquest Ajuntament hagi d'ocupar la via pública, per
temps superiors a ½ hora, tallant la circulació de manera parcial:
Euros (€)
- Primera hora
- Següents hores

8,66
4,34

2. Per cada vehicle, que per les tasques autoritzades per aquest Ajuntament hagi d'ocupar la via pública, per
temps superiors a ½ hora, tallant la circulació de manera total:
Euros (€)
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- Primera hora
- Següents hores

17,34
8,66

3. Reserva d'estacionament, sense ocupació continuada per obres, trasllats, o altres circumstàncies
anàlogues. Per m², m lineal o fracció i dia:
Euros (€)
- Primer trimestre
- Segon trimestre
- Tercer trimestre
- Quart trimestre i posteriors
- Quota mínima

0,22
0,24
0,27
0,29
38,62

4. Canvis de senyalització temporals de vies, per obres o altres circumstàncies.
Euros per trimestre

44,75

5. Grues. Per cada grua utilitzada en la construcció, el braç o ploma de la qual ocupi, en el seu recorregut,
la volada de la via pública
Euros (€)
- Fins a 6 mesos
- A partir 6 de mesos (euros/dia)

251,27
8,66

Per la instal·lació d’una grua torre caldrà a més a més, dipositar una garantia de 2.000,00 euros que seran
retornats una vegada finalitzades les obres, sempre que els serveis tècnics hagin comprovat que no s’ha
malmès la via pública, per la qual cosa s’emetrà el corresponent informe.
TARIFA 4 – Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions i indústries del carrer i ambulants i
rodatge cinematogràfic
1. Parades i instal·lacions d'atraccions,
- De 1 a 10 m² de superfície
- De 11 a 20 m² de superfície
- De 21 a 50 m² de superfície
- De 51 a 100 m² de superfície
- De 101 a 200 m² de superfície
- De 201 a 300 m² de superfície
- Més de 301 m² de superfície

euros per m² o fracció i dia
1,79
1,15
0,75
0,66
0,56
0,48
0,45

S'estableix la possibilitat d'adjudicar l’organització de les parades i instal·lacions de Festa Major per un
import global de 10.547,60 euros corresponent a l'espai susceptible d'ocupació.
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Si per qualsevol causa l'espai destinat a les atraccions es veu reduït o ampliat, s'adequarà proporcionalment
l'import a l'espai efectivament disponible.
2. Parades i casetes ocasionals de venda o d’exhibició de mercaderies no vinculades a cap fira o festa.
Amb un mínim de 45 euros (excepte entitats sense afany de lucre)
Euros per metre lineal i dia

7,73

3. Fires i festes promogudes per l’ajuntament (excepte entitats sense afany de lucre)
Euros per metre lineal i dia sencer
Els firaires empadronats a la població se’ls aplicarà una reducció del 50 %.
Euros per metre lineal i en horari de matí (ocupació màxima fins a les 14 hores)
Els firaires empadronats a la població se’ls aplicarà una reducció del 50 %.

10,94

5,47

4. Circs i similars
Euros per dia.

447,85

5. Els teatres, cinemes, rodatges, circs i similars hauran de dipositar una fiança de 1.500,00 euros per a
possibles desperfectes que es puguin ocasionar, i es procedirà a la seva devolució un cop comprovada la
inexistència de desperfectes.
TARIFA 5 – Altres ocupacions no descrites a cap altra categoria
En els casos en els que es produeixi una ocupació o un ús del domini públic de forma ocasional, per
elements no descrits a les anteriors tarifes s’aplicarà la quota següent:
Euros (€)
Per cada metre quadrat o lineal i dia

7,73

Article 7. Normes d’aplicació
1. Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin procediments 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. Els empresaris firaires que desitgin obtenir llicència per concórrer amb les seves atraccions a la Festa Major,
hauran de sol·licitar-ho per instància a l’Ajuntament, on faran constar: nom i cognoms de l’interessat, núm. del
carnet sindical, núm. Del DNI, classe o denominació de l’espectacle o atracció i el seu metratge, que haurà
d’ajustar-se a la realitat.
Les instàncies hauran de tenir entrada a l’oficina del Registre de l’Ajuntament, amb un mínim de trenta dies
d’antelació a la inauguració de la Festa Major.
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De l’espai disponible, un 10% de metres quadrats útils serà reservat per a la necessària renovació d’atraccions o
novetats que puguin interessar a l’Ajuntament.
Així mateix, les entitats culturals i recreatives de la població disposaran d’una reserva de 100m2.
Les esmentades parades d’atraccions s’adjudicaran amb caràcter transitori per cada una de les festes en
concret. L’Adjudicació es farà el dia assenyalat pel mesurament de les atraccions que és farà públic en el taulell
d’anuncis de l’Ajuntament abans del dia 20 de setembre.
Els adjudicataris han de tenir a disposició dels inspectors de l’Ajuntament, i han de dipositar en el moment de la
medició tota la documentació requerida pel desenvolupament de l’activitat.
Especialment caldria dipositar els següents documents: assegurança de responsabilitat civil vigent, certificats de
les revisions anuals dels enginyers de les atraccions i, abans d’iniciar-se l’activitat, el certificat de muntatge de
les respectives instal·lacions.
Per sobre dels criteris que defineixen l’espai a ocupar o a assignar en cada moment prevaldran les
recomanacions tècniques o de seguretat dels tècnics municipals, bombers i protecció civil.
L’adjudicació s’efectuarà per repartiment del terreny disponible per aquesta finalitat, entre els firaires que ho
hagin sol·licitat, tenint en compte els mèrits que tingui cadascú segons la seva antiguitat en concórrer a la festa
objecte del repartiment. L’antiguitat s’entén aplicable a la màquina o atracció, per tant, la concurrència del mateix
firaire amb una atracció diferent generarà la pèrdua de l’antiguitat respecte altres atraccions similars. Un cop
realitzat el repartiment del terreny disponible, quedaran desestimades les peticions no adjudicades.
Els espais adjudicats en la medició seran definitius i no es podran alterar, excepte amb l’autorització dels
responsables de l’Ajuntament designats a l’efecte i per recomanacions dels tècnics de seguretat. En cas de
modificació realitzada unilateralment pel titular, aquest perdrà tot el dret de gaudir de la parada, sense més tràmit
i l’espai serà declarat vacant.
Les despeses d’aigua i llum, segons factura emesa per les companyies corresponents, aniran a càrrec de les
parades d’atraccions.
L’obligació de pagament neix amb l’adjudicació de la parada i caldrà fer-ho efectiu a l’acte contra el
corresponents rebut. L’adjudicatari que no atengués al pagament dels drets d’ocupació en el temps i forma que
la present ordenança estableix, perdrà tot el dret de gaudir de la parada, que sense més tràmits ni ulterior
recurs, serà declarada vacant i adjudicada a un altre dels firaires interessats.
3. En el cas concret del Mercat Ecològic i de Productes de Proximitat, l’autorització es concedirà per anys
sencers. L’aplicació de la tarifa 4.3 es farà en base al nombre de dies de fira que s’organitzin durant l’any.
La incorporació d’un nou firaire durant l’any natural, o el seu cessament, suposarà l’aplicació proporcional de
la tarifa al període pel qual tingui concedida l’autorització d’ocupació.
Aquesta tarifa es podrà aplicar tant si l’organització de la Fira o Mercat la porta a terme l’Ajuntament com si
és organitzat per una altra entitat. En qualsevol cas és l’Ajuntament qui concedeix i gestiona les
autoritzacions d’ocupació i qui assumeix les tasques de control, liquidació i suport administratiu que siguin
necessàries.
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Article 8. Meritació
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament especial, moment que, a aquests
efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència o permís, si van ser sol·licitats.
2. Sense 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 al gaudiment de l’aprofitament especial esmentat.
3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar llicència o permís, la meritació de la
taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.
Article 9. Període impositiu
El període impositiu és el temps durant el qual s’ha efectuat el gaudiment de l’aprofitament especial. A efectes
de la determinació de la taxa, es tindran en compte els mòduls establerts a l’article 6.
Article 10. Règim de declaració i d’ingrés
1. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en aquesta ordenança hauran
de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, i formular una declaració on hi consti la superfície de
l’aprofitament i el temps de duració. S’hi acompanyarà un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i
de la seva situació en el municipi.
2. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del subjecte passiu. A
aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient es complimentarà també
degudament l’imprès d’autoliquidació. L’interessat haurà d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació d’haver efectuat el
pagament de la taxa.
3. En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada 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·licitat o
realitzat i seran irreduïbles pels períodes naturals de temps assenyalats en els epígrafs respectius.
5. 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 si aquesta ha estat satisfeta.
6. L’ingrés de la quota liquidada es podrà fer a qualsevol de les entitats col·laboradores mitjançant l’abonaré que
s’expedirà pels serveis municipals competents.
Article 11. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta
Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança General.
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Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
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 què es produeixi la modificació
dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
Aquesta Ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada a Caldes de
Montbui el ............................., aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en data ........................... i
publicada al Butlletí Oficial de la Província en data ....................... juntament amb el seu text refós, entrarà en
vigor el dia .............................. i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació expressa. En
cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.
F_FIRMA_1
Signat digitalment per:
Alcalde Accidental
Vicenç Personat Pallarès
12-12-2018 12:31

10/10
Plaça de la Font del Lleó, 11 | 08140 Caldes de Montbui | T 93 865 56 56 | caldesm@caldesdemontbui.cat | www.caldesdemontbui.cat

