ORDENANÇA NÚM. 18
REGULADORA DE LES TAXES PER UTILITZACIÓ O APROFITAMENT
DEL VOL, SÒL I SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA
Article 1r. Fonament
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
d’acord amb allò que es disposa en els articles 15 al 27 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix les “Taxes per utilització o aprofitament
del vol, sòl i subsòl de la via pública”, que s’han de regir per la present Ordenança
fiscal, les normes de la qual s’atenen a allò que preveu l’article 57 de l’esmentat
Reial decret legislatiu 2/2004.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de les taxes regulades en aquesta ordenança, els usos o
aprofitaments directes o indirectes de la via pública, del seu vol, sòl i subsòl de
terrenys públics, malgrat no tenir la condició legal de carrers, i els llocs i espais de
lliure accés per al públic, que produeixin restricció de l’ús públic o especial
depreciació dels béns o instal·lacions, o que tinguin per finalitat un benefici
particular, tot i que no hi concorrin aquestes circumstàncies, definits als epígrafs de
la quota tributària detallats a l’article setè de la present Ordenança.
Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents, obligats al pagament de les taxes regulades en
aquesta Ordenança, les persones físiques i jurídiques, i les entitats a què es refereix
l'article 35.4 de la Llei general tributària, a favor de les quals s’atorguin les llicències,
autoritzacions o concessions municipals i les que sense llicència, autorització o
concessió, realitzin els actes subjectes a tributació, sense perjudici de les sancions
que corresponguin.
Article 4t. Responsables
1.- Han de respondre solidàriament de les obligacions del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general
tributària.
2.- Han de ser responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, i interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en
general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei general
tributària.
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Article 5è. Acreditament i període impositiu
Les Taxes per utilització o aprofitament del vol, sòl i subsòl de la via pública,
s’acrediten i neix l’obligació de contribuir en el moment en que s’iniciï l’ús o
l’aprofitament, amb independència que s’hagi sol·licitat o no la corresponent
llicència municipal. El període impositiu serà el de la durada de cada aprofitament o
utilització. En els usos i aprofitaments que es sol·liciten amb caràcter indefinit, la
taxa meritarà periòdicament l’u de gener de cada any, essent el període impositiu
l’any natural, llevat dels casos d’inici i cessament de l’ús o l’aprofitament, en els
quals aquesta serà, des de l’inici fins al final de l’any o des de l’u de gener fins a la
data de cessament.
El pagament de les taxes acreditades per l’ús o aprofitament del domini públic
sense disposar de la corresponent llicència municipal, en cap cas pressuposarà la
legalització del mateix.
Article 6è. Categoria de les vies públiques
1.- Per a l’aplicació de les tarifes de l’article 7è següent, les vies públiques d’aquest
Municipi es classifiquen en sis categories, essent aquestes les establertes per a
l’aplicació dels índexs de situació en l’Impost sobre activitats econòmiques i que
figuren com a annex de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
2.- Quan l’espai afectat per l’aprofitament estigui situat en la confluència de dues o
més vies públiques, classificades de categoria diferent, s’ha d’aplicar la tarifa que
correspongui a la via de categoria superior.
3.- Per a l’aplicació de les tarifes per l’estacionament de vehicles de tracció
mecànica en les vies públiques, o terrenys d’ús públic, aquelles s’estableixen per
zones. La inclusió o exclusió de cada vial en una zona determinada, requerirà l’acord
de la Junta de Govern Local. El detall de zones és el següent:
ZONA A.ZONA B.ZONA C.ZONA D.ZONA E.ZONA F.ZONA P&B.-

Temps màxim 1,30 hores
Temps màxim 2 hores
Temps màxim 2 hores
Temps màxim 4 hores
Temps màxim 4 hores
Temps màxim 2 hores
Temps màxim 4 hores

Article 7è. Quota tributària
Les quotes de les taxes regulades en la present Ordenança es determinaran
calculant el següent polinomi, en base als imports dels seus factors i d’acord amb
les normes específiques que s’estableixen per l’aprofitament definit a cada epígraf:
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QUOTA = TB x S x CS x FCA x T
En el que:
TB = Tarifa bàsica, és la detallada a cada epígraf, expressada en € per any, mes
o dia.
S = Superfície en metres quadrats de l’aprofitament, arrodonits per excés
CS = Coeficient de situació: és el que es detalla segons la categoria de la via
pública en la que s’ubica l’aprofitament:
1a. Categoria
2a. Categoria
3a. Categoria
4a. Categoria
5a. Categoria
6a. Categoria

1,9
1,8
1,6
1,4
1,1
0,6

FCA = Factor corrector d’aprofitament segons l’ús i activitat al qual es destina
T = Durada de l’aprofitament. En les autoritzacions per aprofitaments amb
caràcter indefinit és 1 i la TB expressada en €/any, en cas contrari, és el nombre de
mesos o fracció, i de dies o fracció aplicant la TB en €/mes o €/dia, respectivament.
En les autoritzacions de durada mensual, trimestral, semestral o anual, referents a
epígrafs en que la tarifa bàsica estigui establerta en euros per dia, es consideraran
per al càlcul de la quota, 30, 90, 180 o 360 dies respectivament.
En el cas de produir-se la suspensió temporal dels aprofitaments amb motiu de la
realització d’obres municipals a la via pública, les quotes a pagar en cada exercici, es
prorratejaran pels mesos que duri la suspensió.
En el càlcul d’aprofitaments en que la tarifa bàsica sigui anual, i el període impositiu
que correspongui liquidar a un subjecte passiu sigui inferior a l’any natural, per la
data d’inici (alta) o de fi (baixa) de l’aprofitament, les quotes es prorratejaran per
trimestres, d’acord amb el procediment següent:
•

A les altes, es calcularà el seu import proporcionalment al nombre de trimestres
naturals que restin per finalitzar l’any, inclòs el trimestre de l’alta en que s’iniciï
l’ús o aprofitament.

•

A les baixes, el prorrateig de la quota es calcularà proporcionalment al nombre
de trimestres naturals vençuts, inclòs el trimestre corresponent a la data de la
baixa pel cessament de l’ús o aprofitament.

Quan el període impositiu liquidat sigui anual, si varia el subjecte passiu, la quota es
fraccionarà per trimestres d’acord amb la data en que es produeixi la variació del
subjecte passiu i el procediment següent:
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- Si la variació es produeix durant el primer trimestre, el nou subjecte passiu
tributarà per tot l’any en curs.
- Si la variació es produeix durant el segon trimestre, correspondrà un trimestre al
subjecte passiu que causi baixa i tres trimestres al nou subjecte passiu que causi
alta.
- Si es produeix durant el tercer trimestre, correspondran dos trimestres a cadascun
dels dos subjectes passius.
- I si es produeix durant el quart trimestre el subjecte passiu que causa baixa
tributarà per tres trimestres i el que causi alta per un trimestre.
El prorrateig de la quota es farà d’ofici quan estigui motivat per la liquidació d’altes, i
a petició del subjecte passiu, quan vingui determinat per la baixa de l’aprofitament,
o pel canvi del subjecte passiu, i comportarà l’adequació de la matrícula del tribut, i
l’ajust de les quotes de les corresponents liquidacions, tant si estan pendents
d’ingressar com ingressades.
El tràmit a seguir, en el cas de liquidacions pendents d’ingressar, consistirà en donar
de baixa la liquidació i lliurar-ne una o dues de noves, per import i subjecte passiu
que corresponguin, sempre que la data d’efectes de la baixa de l’aprofitament o de
canvi del subjecte passiu, sigui anterior a la d’aprovació de la liquidació, en cas
contrari, caldrà ingressar la liquidació i procedir a la devolució parcial de la quota
ingressada, com a devolució d’ingressos.
El tràmit a seguir en cas de liquidacions ingressades, serà el corresponent a la
devolució d’ingressos indeguts o devolució d’ingressos en compliment d’un
procediment de gestió tributària, segons que la data d’efectes de la baixa o de
variació del subjecte passiu, sigui anterior o no a la d’aprovació de la liquidació.
En les liquidacions que el càlcul polinòmic de l’epígraf que correspongui, resulti una
quota inferior a 5 €, es liquidarà l’import de 5 €, com a quota mínima, llevat pels
epígrafs 17 i 18 en els que la quota mínima a liquidar serà de 20 € i 40 €
respectivament, atès que els referits aprofitaments comporten la prèvia col·locació, i
posterior retirada, de la corresponent senyalització a la via pública, per part dels
serveis municipals.
EPÍGRAFS :
1.- Tendals, terrasses i similars, instal·lats damunt de tarimes o no, amb
materials rígids de protecció o no, no tancats.
TB = 53,31 € anuals
FCA segons l’horari:
1) aprofitament permanent FCA = 0,31
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T

2) aprofitament nocturn (20-24 h) FCA = 0,10
segons temporada:
1) temporada d’estiu T= 0,75
2) temporada anual T= 1

2.- Tendals, terrasses i similars, instal·lats damunt de tarimes o no, protegits
per materials rígids, tancats.
TB = 53,31 € anuals
FCA = 0,47
T
segons temporada:
1) temporada d’estiu T= 0,75
2) temporada anual T= 1
3.- Taules de bar.- En les llicències municipals que autoritzin la instal·lació d’un
determinat nombre de taules, cadascuna amb quatre cadires.
TB = 42,64 € anuals
S = nombre de taules multiplicat per 2,25 metres quadrats
FCA segons l’horari:
1) aprofitament permanent FCA = 0,43
2) aprofitament nocturn (20-24 h) FCA = 0,14
T
segons temporada:
1) temporada d’estiu T= 0,75
2) temporada anual T= 1
Els aprofitaments, mitjançant taules de bar, en places o zones amples que permetin
la reserva d’espai sense entorpir el pas dels vianants, es consideraran com a
terrassa, i als efectes de la liquidació de la present taxa, la base imposable serà el
nombre de metres quadrats de superfície reservada, i no el nombre de taules que
s’hi instal·lin, essent d’aplicació les tarifes 1 o 2, en funció de si la terrassa està
oberta o no.
4.- Taules de bar, autoritzacions puntuals.- Instal·lació de taules de bar,
cadascuna amb quatre cadires, durant uns dies determinats,
TB = 0,16 € per dia
S = nombre de taules multiplicat per 2,25 metres quadrats
FCA segons l’horari:
1) aprofitament permanent FCA = 4,34
2) aprofitament nocturn (20-24 h) FCA = 1,50
T= nombre de dies
5.-

Venda en parades, quioscs o vehicles
TB = 0,163 € per dia
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S = la que s’ocupi, i a efectes de càlcul, s’aplicarà un mínim de 10 m
FCA = 0,50
T = nombre de dies

2

6.Bústies i compartiments per recollida i distribució de correspondència,
situades a la via pública.
TB = 49,106 € anuals
2
S = la que s’ocupi, i a efectes de càlcul, s’aplicarà un mínim de 5 m
FCA = 0,50
T= 1
7.-

Venda eventual en parades, quioscs o vehicles.
TB = 0,163 € per dia
S = la que s’ocupi, i a efectes de càlcul, s’aplicarà un mínim de 10 m2
FCA = 1,00
T = nombre de dies
S’entendrà per eventual aquella activitat de venda que no superi la durada de
tres mesos.

8.- Venda ambulant al “mercadet setmanal”, en parades a l’exterior dels
mercats municipals, per cada metre lineal de parada i per cada dia de mercat:
2,81 €
9.- Venda ambulant puntual i esporàdica a l’exterior dels mercats municipals,
per cada dia i per cada parada de fins a 5 metres lineals: 22,78 €, més 6,08 € per
cada metre lineal addicional.
10.- Venda mitjançant màquines automàtiques, caixers automàtics i bústies de
lliurament de materials d’ús directe des de la via pública, telèfons públics
instal·lats mitjançant cabines o qualsevol tipus de suport, sempre que el seu ús
es faci des de la via pública, per cada màquina, caixer, bústia o telèfon.
TB = 53,31 € anuals
S = la que s’ocupi, i a efectes de càlcul, s’aplicarà un mínim de 1 m2
FCA = 2,33
T= 1
11.- Atraccions, espectacles, tómboles, casetes de fira, i similars.
TB = 0,18 € per dia
S = la que s’ocupi, i a efectes de càlcul, s’aplicarà un mínim de 50 m2
FCA = 3,10
T = Nombre de dies
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12.- Tanques i bastides per obres, i grues a la via pública.
TB = 4,49 € per mes
FCA = 0,47
T = nombre de mesos o fracció, computant a efectes del càlcul, un mes per
cada 30 dies de durada de l’aprofitament.
13.- Camió grua, plataforma elevadora articulada o similars
TB = 0,183 € per dia
2
S = la que s’ocupi, i a efectes de càlcul, s’aplicarà un mínim de 40 m
FCA = 4,70
T = nombre de dies
14.- Contenidors per a runes d’obres i enderrocs
TB = 4,49 € per mes
S = a efectes de càlcul, s’aplicaran:
- Contenidor de 2 m3: 4 m2
- Contenidor de 5 m3: 9 m2
3
2
- Contenidor de 8 m : 12 m
3
- Contenidor de 20 m : 15 m2
- Sac:
2 m2
FCA = 0,47
T = nombre de mesos o fracció, computant a efectes del càlcul, un mes per
cada 30 dies de durada de l’aprofitament.
15.- Sacs de runes d’obres i enderrocs.
TB = 4,49 € per mes
2
S = a efectes de càlcul, s’aplicaran 2 m
FCA = 0,47
T = nombre de mesos o fracció, computant a efectes del càlcul, un mes per
cada 30 dies de durada de l’aprofitament.
16.- Puntals, per cadascun
TB = 4,49 € per mes
S = a efectes de càlcul, s’aplicaran 1 m2
FCA = 0,47
T = nombre de mesos o fracció, computant a efectes del càlcul, un mes per
cada 30 dies de durada de l’aprofitament.
17.- Permís especial d’ocupació provisional i justificada (mudança, reparació,
instal·lació, etc.)
TB = 0,18 € per dia
S = la que ocupi, i a efectes de càlcul, s’aplicarà un mínim de 20 m2.
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FCA = 4,65
T = nombre de dies
18.- Permís especial d’ocupació provisional i justificada que comporti el
tancament de la circulació.
TB = 0,18 € per dia
2
S = la que s’ocupi, i a efectes de càlcul, s’aplicarà un mínim de 20 m .
FCA = 9,30
T = Nombre de dies
19.- Instal·lacions en el sòl, subsòl o vol de la via pública, o en terrenys d’ús
públic:
La quota dels aprofitaments definits en aquest epígraf, són les que a continuació es
detallen, no essent d’aplicació el càlcul polinòmic per a la seva determinació:
19.1.- Amb caràcter anual:
Dipòsits
Fins a 5 m3 de capacitat ........................................................................52,52 €
Per cada m3 o fracció de més................................................................ 5,36 €
Arquelles, per cada m3 o fracció................................................................... 1,39 €
Estesa de cables:
Cables aeris, per ml. ................................................................................. 0,52 €
Cables soterranis, per ml o fracció ...................................................... 0,43 €
Tubs per a la conducció d’àrids, gasos i líquids, per cada ml o fracció,
Segons diàmetre:
Fins 50 mm diàmetre exterior............................................................... 0,55 €
De més de 50 mm i fins a 200 mm diàmetre exterior ................. 1,24 €
De més de 200 mm de diàmetre ........................................................ 2,88 €
Transformadors elèctrics, cadascun ..........................................................55,23 €
Caixes de distribució de conduccions, cadascuna................................24,28 €
Cambres soterrànies, pous d’accés i ventilació, per m3 o fracció ....11,42 €
Tapes i boques de descàrrega de productes en la via pública,
cadascuna ........................................................................................................... 5,42 €
Pals de fusta o formigó, cadascun.............................................................85,91 €
Torretes d’estructura metàl·lica o altre material, cadascuna .......... 107,34 €
19.2.- Amb caràcter trimestral:
Horts ubicats en terrenys de titularitat municipal:
Per cada parcel·la de terreny ....................................................................... 15,00€
Cada adjudicatari de parcel·la d’hort urbà s’haurà de fer càrrec del rebut mensual de
consum d’aigua, d’acord amb el contracte que es signarà individualment amb
l’empresa Reus Serveis Municipals, SA (Aigües de Reus).
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19.3.- Amb caràcter diari
Circs i similars i utilització del Parc de la Festa
2
Per m /dia......................................................................................................... 0,0667€
20.- Estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques, o
terrenys d’ús públic.
La quota per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques o
terrenys d’ús públic, de dilluns a dissabte, excepte festius, de les 9 a les 13 hores i
de les 16 a les 20 hores, s’estableix a continuació, sense l’aplicació del càlcul
polinòmic, en funció de la zona a la que es classifiqui i per cada fracció horària
d’ocupació, en proporció a la següent escala:
Hora o fracció
d’excés (*)

TARIFES

ZONA
60’

90’

120’

180’

240’

A
1,49 €
2,40 €
4,13 €
B
1,28 €
2,27 €
4,13 €
C
1,16 €
1,94 €
4,13 €
D
1,20 €
2,27 €
3,02 €
3,72 €
4,13 €
E
0,99 €
1,74 €
2,31 €
2,81 €
4,13 €
F
0,25 €
1,12 €
4,13 €
(*) Aquests imports es liquidaran per a cada hora o fracció de temps
d’estacionament excedit, respecte del temps pel qual s’ha pagat.
L’expedició dels tiquets serà pel temps que correspongui, en funció dels diners
pagats, arrodonint el càlcul a fraccions de 0,05 €, en base a les tarifes de la zona, i ,
si s’escau, amb els tributs indirectes que siguin d’aplicació.
21.- Altres aprofitaments puntuals no compresos en els epígrafs anteriors.
S’entén que l’aprofitament és puntual, quan la seva durada no supera els 30 dies.
a) Si l’aprofitament és sobre el sòl:
TB =
0,183 € per dia
FCA =
1,86
T=
nombre de dies
b) Si l’aprofitament és en el subsòl:
TB =
0,183 € per dia
3
S=
a efectes de càlcul, serà el volum que s’ocupi en m o fracció
FCA =
0,62
T=
nombre de dies
c) Si l’aprofitament es fa del vol de la via pública o terrenys d’ús públic
(banderoles, cartells, etc.):
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TB =
0,183 € per dia
S=
a efectes de càlcul, es prendrà com a superfície la major d’entre la que
delimiti l’aprofitament, o la que projecti la instal·lació sobre el sòl
FCA =
1,24
T=
nombre de dies
22 .- Altres aprofitaments no compresos en els epígrafs anteriors, de durada
superior als 30 dies.
a) Si l’aprofitament és sobre el sòl:
TB =
0,183 € per dia
FCA = 1,55
T=
nombre de dies
b) Si l’aprofitament és en el subsòl:
TB =
0,183 € per dia
3
S=
a efectes de càlcul, serà el volum que s’ocupi en m o fracció
FCA = 0,312
T=
nombre de dies
c) Si l’aprofitament es fa del vol de la via pública o terrenys d’ús públic (banderoles,
cartells, et.):
TB =
0,183 € per dia
S=
a efectes de càlcul, es prendrà com a superfície la major d’entre la que
delimiti l’aprofitament, o la que projecti la instal·lació sobre el sòl.
FCA = 0,93
T=
nombre de dies
Article 8è. Gestió, recaptació i afectació
La gestió i recaptació de les taxes regulades als epígrafs 8, 9 i 20 de l’article 7è de la
present ordenança, per la venda ambulant en parades a l’exterior dels Mercats
Municipals, i per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies
públiques o terrenys d’ús públic, correspondrà a l’empresa municipal “Aparcaments i
Mercats de Reus, S.A., municipal”.
L’import recaptat per les referides taxes, per la venda ambulant en parades a
l’exterior dels Mercats Municipals i per l’estacionament de vehicles de tracció
mecànica en les vies públiques o terrenys d’ús públic, formarà part dels ingressos de
l’empresa municipal “Aparcaments i Mercats de Reus, S.A., municipal”.
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Article 9è. Exempcions i bonificacions
No s’ha de concedir cap exempció ni bonificació en el pagament de les Taxes
regulades a la present Ordenança.
Article 10è. Forma de pagament
L’obligació del pagament de les taxes regulades en aquesta Ordenança neix des que
s’atorga la utilització privativa o l’aprofitament especial, havent-se de realitzar:
a) Si es tracta de concessions de nous aprofitaments o d’aprofitaments amb
durada limitada, per ingrés directe a la Tresoreria municipal o bé on estableixi
l’Ajuntament. Quan es tracti d’aprofitaments compresos en els epígrafs 5, 11, 17, 18
i 21 de l’article 7è d’aquesta ordenança, s’hauran de pagar sempre abans de retirar
la llicència corresponent. Els aprofitaments regulats al punt 20, es pagaran
mitjançant el corresponent tiquet d’expedició mecànica, en el moment d’estacionar
el vehicle.
Aquest ingrés ha de tenir caràcter de dipòsit previ, d’acord amb allò que disposa
l’article 26.1-a) del Reial decret legislatiu 2/2004, i es considerarà com a definitiu en
concedir-se la corresponent llicència.
En cas de denegar-se les autoritzacions dels aprofitaments sol·licitats per motius no
imputables al subjecte passiu, en relació als quals s’hagi ingressat amb caràcter de
dipòsit previ l’import de la taxa, els interessats podran demanar la devolució dels
imports pagats.
b) Si es tracta d’autoritzacions ja concedides i de durada indefinida, una vegada
incloses en els censos o matrícules de cada taxa, es liquidaran mitjançant rebut de
Padró anual, el qual es pagarà a la Recaptació municipal o entitat col·laboradora,
aplicant-se el procediment d’exacció regulat a l’Ordenança general de gestió,
recaptació i inspecció dels tributs i preus públics municipals.
c) En el cas d’autoritzacions concedides en què el beneficiari acrediti la
impossibilitat de gaudir de l’ús o aprofitament per motiu d’obres, espectacles o
altres activitats a la via pública, s’aplicarà una reducció a la quota per import
proporcional al període de no utilització o no aprofitament, respecte a l’autoritzat.
d) Les taxes per venda ambulant al “mercadet setmanal”, en parades a l’exterior
dels mercats municipals, es pagaran mitjançant rebut, que lliurarà l’empresa
municipal “Aparcaments i Mercats de Reus, S.A. municipal”.
Article 11è. Normes de gestió
1.- D’acord amb allò que preveu l’article 24.5 del Reial decret legislatiu 2/2004, si,
amb ocasió dels aprofitaments regulats en aquesta Ordenança, es produís la
destrucció o deteriorament del domini públic local, els subjectes passius, sense
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perjudici del pagament de la taxa corresponent, restaran obligats al reintegrament
del cost total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació.
2.- Les quantitats exigibles, de conformitat amb les tarifes establertes a l’article 7è,
s’han de liquidar per cada aprofitament sol·licitat o realitzat, i han de ser
irreductibles pels períodes naturals de temps assenyalats en els epígrafs respectius.
3.- Les persones interessades en la concessió d’aprofitament, regulats en aquesta
Ordenança, han de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, llevat pels
aprofitaments regulats a l’epígraf 20 de l’article 7è.
4.- L’Ajuntament liquidarà les taxes regulades a la present Ordenança a les
persones o entitats que realitzin els aprofitaments, encara que no disposin de
l’oportuna autorització municipal.
5.- Les llicències que autoritzen aprofitaments de caràcter indefinit o no determinen
amb exactitud la durada de l’aprofitament, aquest, una vegada autoritzat, s’ha
d’entendre prorrogat mentre no variïn les condicions en què es va concedir, no es
concedeixi la baixa, a petició de l’interessat, o no es revoqui l’autorització per part de
l’Ajuntament.
6.- La presentació de la baixa de qualsevol aprofitament esdevindrà efectiva, una
vegada concedida, a partir del dia primer del període natural següent, assenyalat a
l’epígraf respectiu de les tarifes. La no presentació de la baixa determina l’obligació
de continuar abonant la taxa.
7.- Quan es conegui, ja sigui d’ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol
variació de les dades que figurin a la matrícula, s’hi han de portar a terme les
notificacions corresponents, les quals han de tenir efectes a partir del primer
meritament següent al de la data en què s’hagi efectuat la modificació, adequant a
la nova situació les quotes meritades, mitjançant prorrateig semestral, sempre que la
modificació es reconegui respecte d’una liquidació que encara no ha esdevingut
ferma. En el cas de que la liquidació hagi adquirit fermesa, es modificarà el cens
sense variar la liquidació.
Article 12è. Infraccions i sancions
Per tot allò que fa a la qualificació d’infraccions tributàries, i també de les sancions
que els corresponguin en cada cas, s’ha d’actuar d’acord amb allò que disposen els
articles del Títol IV de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i altra
normativa aplicable.
Disposició transitòria
Les tarifes establertes a l'epígraf 19.3 d'aquesta ordenança, seran d'aplicació, al seu
cas, als fets imposables no prescrits anteriors a l'1 de gener de 2017.
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Disposició final
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de
la Província i serà d’aplicació l’endemà de la mateixa data. Pel que fa a la vigència,
restarà en vigor fins que sigui expressament modificada o derogada.
D I L I G È N C I A.- Per a fer constar que la modificació de la present Ordenança,
que consta de 12 articles, una disposició transitòria i una disposició final, va ser
aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 6 de juliol de
2017, elevada de forma automàtica a definitiva per falta d’al·legacions en el període
d’informació pública i publicada en el BOP núm. 184 el posterior dia 22 de
setembre de 2017.
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