AJUNTAMENT DE CASTELLVELL DEL CAMP
EDICTE
El Ple de l’Ajuntament de Castellvell del Camp reunit en sessió de data 12 de febrer de 2020, va aprovar provisionalment l’ordenança fiscal 23 reguladora de l’ocupació del sol públic amb finalitat lucrativa, i es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, el dia 29 d’abril de 2020.
Durant el termini de 30 dies, l’expedient va estar exposat al públic als efectes de la presentació d’al·legacions i no se
n’ha presentat cap, en conseqüència ha quedat aprovat definitivament i se’n publica el text íntegre.
Josep Manel Sabaté Papiol
Alcalde

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Castellvell del Camp. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 737E2BA3864C4CFAA91755BFBAD7987C i data d'emissió 14/07/2020 a les 08:36:30

Castellvell del Camp

“ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23 REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL
DE LA VIA PÚBLICA I SOLS DE DOMINI PÚBLIC AMB UNA FINALITAT LUCRATIVA.”
Article 1r.- Fonament i naturalesa.
D’acord amb el previst en els articles 58 i 20.3 n) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que queda establert en
els articles 15 a 19 de l’esmentada normativa legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ocupació de sol d'ús
públic local amb la instal·lació de parades de mercat, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o
activitats de lleure, així com indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.
Article 2n.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’obtenció de l’autorització per a l’ocupació del sol d'ús públic local amb la
instal·lació de parades de mercat, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o activitats de lleure, així
com indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, i el seu posterior gaudiment.
Article 3r.- Subjecte passiu
Son subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les
entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, a favor de les quals s’atorgui autorització per a
l’ocupació del sol d'ús públic local amb la instal·lació de parades de mercat, barraques, casetes de venda,
espectacles, atraccions o activitats de lleure, així com indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, i
també els que es beneficiïn del mateix, sense haver sol·licitat l’autorització corresponent.
Article 4rt. Responsables
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques que es
beneficiïn de l’ocupació dels sols d’ús públic local quan siguin diferents de les persones a favor de les quals
s’atorgui l’autorització corresponent.
Article 5è. Quota tributaria
La quota tributària serà la prevista a l’annex I d’aquesta ordenança.
Article 6è.- Meritació
1.
La taxa meritarà quan s’iniciï l’ocupació o aprofitament amb una finalitat lucrativa, moment que, a
aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de la concessió de la autorització, si la mateixa fou sol·licitada.
2.
Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan es presenti la
sol·licitud per autoritzar l’ocupació o aprofitament regulat en aquesta ordenança. Aquest dipòsit tindrà caràcter
d’autoliquidació.
3.
Quan s’hagi produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense haver sol·licitat la llicència, el meritament
de la taxa tindrà lloc en el moment de l’inici de l’esmentat aprofitament.
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Article 7è.- Període impositiu
1.
Quan l’ocupació o aprofitament tingui una duració inferior a l’any, el període impositiu coincidirà amb el
que determini la llicència municipal.
2.
Quan l’ocupació o aprofitament s’estengui a diversos exercicis, el meritament de la taxa tindrà lloc l’1 de
gener de cada any i el període impositiu coincidirà amb l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament
en l’ocupació o aprofitament, en que s’ aplicarà el previst en els apartats següents.
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Quan s’iniciï l’ocupació o aprofitament en el primer semestre, s’ingressarà en concepte de taxa corresponent a
aqueix exercici la quota íntegra. Si l’inici de l’ocupació o aprofitament te lloc en el segon semestre de l’exercici es
liquidarà la meitat de la quota anual.
Sí el cessament de l’ocupació o aprofitament es produeix en el primer semestre de l’ exercici procedirà la
devolució parcial de la quota. Sí el cessament es produeix en el segon semestre, no procedirà devolució.
3.
Quan no s’autoritzi l’ocupació o l’aprofitament de la via pública o per una causa de força major o que
sigui directament imputable a l’ajuntament de Castellvell del Camp, no s’ efectués el gaudiment, procedirà la devolució de l’import satisfet.

Article 8è.- Règim de declaració e ingrés
1.
La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2.
Quan es sol·liciti l’autorització per a gaudir de l’ocupació o aprofitament, s’adjuntarà plànol detallat de
l’aprofitament, es declararan les característiques del mateix i es presentarà degudament complimentat l’imprès
d’autoliquidació de la taxa que consta a l’ annex II d’aquesta ordenança. El sol·licitant haurà de disposar de la
documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent sobre higiene i manipulació d'aliments, si escau,
per a la venda d'aquells productes que ho requereixin i d'assegurança de responsabilitat civil vigent, per una cobertura suficient i proporcionada per cobrir les despeses derivades dels sinistres individuals i col·lectius que es puguin
causar en l'exercici de l'activitat.

Article 9è.- Notificacions de les taxes
1.
La presentació de l’autoliquidació, amb caràcter previ a l’ocupació o aprofitament, suposa la notificació
del deute tributari. El document d’autoliquidació, degudament segellat i signat, sortirà els efectes de l’autorització
administrativa corresponent. No obstant, si una vegada verificada l’autoliquidació resultés incorrecta, es procedirà
a realitzar una liquidació complementària.
2.
En els supòsits d’ocupacions o aprofitaments continuats que tinguin caràcter periòdic i superior a l’any, es
notificarà la renovació de l’autorització i la taxa corresponent a l’ exercici.

ANNEX I: QUOTA TRIBUTÀRIA
Ocupació del sol públic amb la instal·lació de parades de mercat, barraques, casetes de venda, espectacles,
atraccions o activitats de lleure, situats en sols d'ús públic local així com indústries de carrer i ambulants i rodatge
cinematogràfic per metre quadrat i dia: ......................................... 1,42 € "
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AUTOLIQUIDACIÓ

DNI. NIE. NIF:

TAXA PER OCUPACIÓ DEL SÒL PÚBLIC
AMB FINALITATS LUCRATIVES

NOM :

SUBJECTE PASSIU

DOMICILI :
MUNICIPI:

C.P. :

CORREU ELECTRÒNIC :

TELÈFON:

DNI. NIE. NIF:

NOM :

DOMICILI :

REPRESENTANT
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COGNOMS , RAÓ SOCIAL :

MUNICIPI:

C.P. :

CORREU ELECTRÒNIC :

TELÈFON:

DATES DE L’0CUPACIÓ QUE ES SOL·LICITA

DIA /
M2
OCUPACIÓ SÒL PÚBLIC AMBFINALITATS LUCRATIVES

DIES

M

2

TOTAL

1,42 €

TOTAL AUTOLIQUIDACIÓ

Juntament a aquesta autoliquidació s’adjuntarà plànol detallat de l’aprofitament i document
tècnic on es descriguin les característiques del mateix.

(signatura)

Castellvell del Camp,

d’/de

de 202

En compliment de la LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l'Ajuntament de Castellvell
del Camp us informa que les vostres dades personals han estat incloses a la nostra base de dades amb la finalitat de ser
utilitzades per a informar-vos dels diferents actes i serveis que puguin ser del vostre interès. A la següent adreça podreu
exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la Llei ajuntament@castellvelldelcamp.cat
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