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ORDENANÇA FISCAL 11.  TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O  
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL  
 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
D’acord amb el previst en els articles 57 i 20.3 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 de l’esmentat text legal , aquest 
Ajuntament estableix les "Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic local", que es regeix  per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual 
s'ajusten al que preveu l'article  57 de l'esmentat TRHL. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la utilització privativa o l’aprofitament 
especial del domini públic local. 
 
2. Queden incloses en l'àmbit d'aquesta ordenança les següents utilitzacions privatives 
o aprofitament especials: 
 

a)  Ocupació del subsòl, sòl i volada de la via pública 
b)  Obertura de sondatges o rases en terrenys d’us públic i qualsevol remoguda 
en la via pública del paviment o de les voreres 
c)  Ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies, materials de construcció, 
runes , tanques , puntals, extintors, bastides i altres instal·lacions anàlogues. 
d)  Ocupació de terrenys d’us públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. 
e)  Instal·lació de quioscos en la via pública 
f)  Instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles, o 
atraccions situats en terrenys d’us públic així com indústries ambulants i rodatge 
cinematogràfic. 
g)  Entrades de vehicles a través de les voreres i reserva de la via pública per 
aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies 
de qualsevol mena. 
h)  Utilització de béns immobles municipals per casaments i actes particulars. 
i)  Dipòsits i aparells distribuïdors de combustible i, en general, de qualsevol 
article o mercaderia en terrenys d’ús públic local.  
j)  Aprofitament i/o ocupació del domini públic derivat de la instal·lació o 
utilització de caixers automàtics o caixers permanents de les entitats bancàries 
o comercials i altres instal·lacions anàlogues. 

 
Article 3. Subjectes passius 
 
1. 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 35.4 de la Llei General 
Tributària,  a favor de les quals s’atorguen les llicències per a gaudir de l’aprofitament 
especial, o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si es va procedir al gaudiment sense 
l’oportuna autorització. 

2. En les taxes establertes per entrades de vehicles o carruatges a través de les voreres, 
tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris de les finques i locals a 
què donin accés aquestes entrades de vehicles, els qui podran repercutir, en el seu 
cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris. 
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Article 4. Responsables 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General 
Tributària. 
 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els  
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 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 gaudir dels aprofitaments especials referits a 
l’article 1 d’aquesta Ordenança, sempre que siguin 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. Les ocupacions de via pública necessàries per  a les obres de rehabilitació de façanes, 
en els mateixos supòsits en què no meriti l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres. 

3. La tarifa de les entrades de vehicles, quan es duguin a terme obres a les vies públiques, 
que tinguin una durada superior als tres mesos i afectin a les entrades i sortides de 
vehicles, es concedirà una reducció de fins al 75% de la quota corresponent, atenent 
al grau d’afectació dels garatges i a la durada de les obres. 

L’òrgan competent per a la concessió d’aquesta reducció serà la Junta de Govern 
Local. 
 

4. La tarifa corresponent a la utilització del domini públic local amb taules i cadires, 
quan la via per la que es té autorització s’hi realitzi alguna obra pública de durada 
superior a 2 mesos que impedeixi l’efectiva ocupació, la tarifa es prorratejarà en 
funció dels mesos d’ocupació reals. 
 
Per aquelles activitats que durant l’exercici 2019 hagin satisfet aquesta taxa per 
activitats situades al passeig Marítim i que com a conseqüència de les obres de 
millora no hagin pogut ocupar efectivament la superfície per a la què van tributar, 
s’estableix la compensació automàtica dels mesos que s’acreditin com a no ocupats 
durant l’exercici 2019 amb el mateix temps corresponent a l’exercici 2020. 

 
Article 6. Naixement de l'obligació. 
 
L'obligació de pagar la Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini 
públic local naixerà: 

a) La taxa es merita quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial, moment que, 
a aquests efectes s’entén que coincideix amb el de la concessió de la llicència, si la 
mateixa fos sol·licitada. 
 
b)  Sense prejudici del previst en el punt anterior, l’Ajuntament pot exigir dipòsit previ 
de l’import de la taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització de l’ús privatiu o 
aprofitament especial del domini públic. Quan per causes que no són imputables a 
l’obligat a pagament de la taxa el dret a la utilització del domini públic no es practiqui, 
es procedirà a la devolució de l’import satisfet. 
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c)  Quan s’hagi produït l’ús privatiu o l’aprofitament especial del domini públic sense 
sol·licitar llicència ,l’acreditament de la taxa es produirà en el moment de l’inici 
d’aquest aprofitament, independentment de la posterior desautorització per realitzar 
l’esmentada activitat. Tots els aprofitaments realitzats sense autorització 
administrativa es consideren anuals. 
 
d) Quan es gaudeixi, s'utilitzi o s'aprofiti especialment el domini públic en benefici 
particular, sense llicència, concessió o autorització, però essent possible la seva 
autorització d’acord al Ban d’ocupació de via pública, naixerà l'obligació de pagar des 
del moment del seu inici per un import del 150% del que li pertocaria en el supòsit que 
hagués tingut la pertinent llicència, concessió o autorització. 
 
e)  Si es gaudís, utilitzés o aprofités especialment el domini públic local en benefici 
particular en contra d’allò establert en el Ban d’ocupació de via pública aprovat 
anualment per l’Alcaldia, els drets que es liquidaran correspondran al 200% de la taxa 
que li pertocaria en el supòsit que l’ocupació de via pública fos autoritzable, 
independentment de la incoació de l’expedient sancionador pertinent. 

f)  Per la tramitació de qualsevol sol·licitud referent a les taxes per la utilització privativa 
o aprofitament especial del domini públic local l’import a satisfer serà de 50 €, inclosos 
ja a les tarifes establertes per a cada concepte. 

- En cas de denegació de la llicència o autorització, sense l’efectiva ocupació del 
domini públic local, comportarà la devolució de l’import dipositat excepte els 50 € 
corresponents a la tramitació de la sol·licitud. 

- En cas de renuncia o desistiment de la sol·licitud abans de l’atorgament de la 
llicència o autorització, sense l’efectiva ocupació del domini públic local, 
comportarà la reducció de la tarifa al 10% de la taxa, amb un mínim de 50 €, 
practicant la devolució de la resta de l’import. 

- En cas de renuncia o desistiment de la sol·licitud una vegada atorgada la llicència 
o autorització, sense l’efectiva ocupació del domini públic local, comportarà la 
reducció de la tarifa al 25% de la taxa, amb un mínim de 50 €, practicant la 
devolució de la resta de l’import. 

g) El padró d’ entrades de vehicles a través de les voreres i reserva de la via pública 
per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies 
de qualsevol mena, així com el de la taxa per l’ocupació del domini públic local amb 
indústries ambulants meritarà el dia 1 de gener. Aquesta quota és irreductible. 

En els casos d’altes als esmentats padrons, aquestes dues taxes es prorratejaran per 
trimestres naturals i anticipats.  

La inutilització d’una entrada de vehicles només serà vàlida si es fa amb un element 
no movible que impossibiliti l’accés dels vehicles a la finca i, en tot cas, la baixa no 
tindrà efecte fins l’exercici següent. 

 
Article 7. Quota tributària 
 
1. La quota tributària es determinarà per la quantitat resultant d’aplicar la tarifa que 
s’assenyalarà segons la naturalesa de la utilització privativa o aprofitament del domini 
públic local que es realitzi. 
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2. No obstant , en el cas de taxa per ocupació del subsòl, sol i vol  de la via pública, per 
a les empreses explotadores de serveis de subministres que afectin a la generalitat o a 
una part important del veïnat , la quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança 
consistirà en tot cas i sense cap excepció a l’1,5 per cent dels ingressos bruts procedents 
de la facturació que obtinguin anualment en el terme municipal de Malgrat de Mar per 
aquestes Empreses. 
 
A aquests efectes tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació 
obtinguda anualment en el terme municipal per les empreses explotadores de serveis 
de subministrament, els ingressos obtinguts en el període esmentat per aquestes 
empreses a conseqüència dels subministraments realitzats als usuaris, incloent-hi els 
procedents de lloguer, posada en marxa, conservació, modificació, connexió, 
desconnexió i substitució dels comptadors, equips o instal·lacions propietat de les 
empreses o dels usuaris utilitzats en la prestació dels serveis esmentats i , en general, 
tots aquells ingressos que hi escaiguin de la facturació realitzada pels serveis resultants 
de l’activitat pròpia de les empreses subministradores. 
 
3. La taxa prevista en l’apartat anterior haurà de ser satisfeta per les empreses 
prestadores de serveis de subministrament que afectin a la generalitat del veïnat tant 
quan siguin propietàries de la xarxa que materialment ocupen el subsòl , sòl o vol de les 
vies públiques municipals , com en el supòsit que utilitzin xarxes que pertanyin a un 
tercer. 
 
Article 8. Tarifes 
 
Les tarifes de les taxes regulades en aquesta ordenança fiscal, són les que es 
detallen en el document annex a la present ordenança. 
 
Article 9. Període Impositiu 
 
1. Quan l’ aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període impositiu 

coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal. 

2. Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’estengui a 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. 

3. Quan no s’autoritza l’aprofitament especial o per causes no imputables al subjecte 
passiu, no pogués tenir lloc el seu gaudiment , procedirà la devolució de l’import satisfet. 

 
Article 10. Règim de declaració i ingrés  
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 

2. Quan es sol·liciti llicència per a gaudir de l’aprofitament especial, 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. 

Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal corresponent els elements 
de la declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència 
necessària per a determinar el deute.  

3. Tractant-se d’aprofitaments especials que es realitzen al llarg de varis exercicis, el 
pagament de la taxa s’efectuarà en el primer trimestre de cada any. Amb la finalitat de 
facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un document 
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apte per a permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora. 

No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació 
de satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal. 

El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa; en aquest cas, 
s’ordenarà el càrrec en compte bancari durant l’última desena del període de pagament 
voluntari. 
 
Article 11. Normes de gestió 
 
1. Als efectes de l’aplicació de les tarifes regulades a l’article 6è. , les vies públiques 

municipals es classifiquen en tres categories:  

 Zona 1: Carrers amb índex de situació a l’IAE 2,9 i 2,8  

 Zona 2: Carrers amb índex de situació a l’IAE 2,6  

 Zona 3: Resta de població. 

2. Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial provoquin la destrucció o el 
deteriorament del domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la 
taxa que correspongui, s'obliga al reintegrament del cost total de les despeses 
corresponents de reconstrucció o reparació i a dipositar prèviament el seu import. 

Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà al municipi amb una quantitat igual 
al valor dels béns destruïts o a l'import  del deteriorament dels malmesos. 

3. Per la taxa per entrada de vehicles amb l'objecte que no se'n beneficiïn 
indegudament els titulars dels guals que no han satisfet les taxes corresponents, 
s'entendrà que l'autorització administrativa per la que es concedeix un gual 
permanent quedarà rescindida i sense cap efecte en el moment que es deixin 
d'abonar els corresponents tarifes, tot sense perjudici del fet que s'hagin de fer 
efectives per la via de constrenyiment les obligacions ja liquidades. Aquesta rescissió 
donarà lloc a la corresponent baixa en el referit padró en l'exercici posterior, i es 
retirarà la placa distintiva per tal d'evitar confusions. 

4. En el supòsit de taxes per aprofitaments especials que tinguin caràcter periòdic les 
notificacions es realitzaran d’acord a l’article 124 de la Llei General Tributària. 

5. En tot cas es considerarà que el terme “temporada” es refereix al període comprès 
entre els mesos d’abril a octubre, ambdós inclosos. 

 
Disposició addicional. 
 
Primera Les tarifes modificades de l’apartat D de l’annex de tarifes de la present 
ordenances fiscal, entraran en vigor el mateix dia que s’aprovi definitivament l’ordenança 
reguladora dels espais d’ús públic amb terrasses, vetlladors, mobiliari auxiliar i altres 
elements, de Malgrat de Mar, quedant derogades les tarifes vigents fins aleshores. 
 
Disposició final.  
 
En tot allò no regulat explícitament, s’atendrà a l’Ordenança General i Disposicions 
Legals vigents. 

Aquesta Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia de la publicació al butlletí Oficial de la 
Província i serà aplicable a partir de l’1 de gener del 2002. El seu període de vigència 
es mantindrà fins que n’esdevinguin la modificació o la derogació expresses. 
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Aquesta Ordenança Fiscal fou aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 4 
d’octubre de 2001 i modificada en sessió de data 19 de desembre de 2019. 
 
 Vist i plau, 
 L’ALCALDE, EL SECRETARI, 
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ANNEX A L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER 
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENTS ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC 
LOCAL. 
 
A) TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, SÒL I VOLADA DE LA VIA PÚBLICA 

  
1. Ocupació del sòl  

1.1 Caixers automàtics annexos a establiments de crèdit, la utilització dels quals es 
realitzi des de la via pública, per cada caixer a l'any 

489,00

 

1.2 Per màquines expenedores de begudes o aliments, altres productes de consum, la 
utilització de les quals es realitzi des de la via pública, per màquina: 
Zona 1 733,95
Zona 2 590,05
Zona 3 442,50
 

1.3 Per instal·lació a la via pública i espais públics màquines sorpresa, jocs de destresa, jocs 
infantils, màquines expenedores de profilàctics, bàscules, aparells de lloguer de pel·lícules de 
vídeo i venda de targetes de telefonia mòbil: 

Zona 1 491,65
Zona 2 393,95
Zona 3 295,00
  

1.4 Aparells o màquines de venda d’expedició automàtica de qualsevol producte o 
servei no especificat en altres epígrafs, amb accés des de la via pública a l’any   

393,70

    
1.5 Cabines telefòniques:   
1.5.1 Adossades a la façana, per cada telèfon i any 98,70
1.5.2 En estructures independents, per cada telèfon i any 393,70
  

2. Expositors verticals de productes i articles de venda, penjats a les portes o recolzats 
al terra,   per metre quadrat o fracció a l'any: 
Pels primers 5 m2:  

Zona 1 249,15
Zona 2 226,60
Zona 3 170,00
Per la resta de m2:  

Zona 1 111,30
Zona 2 71,35
Zona 3 50,80
 

3. Per exhibició de cartells o rètols sobre el sòl de la via pública per cada m2 
o fracció, a l'any 

98,75

    
4. Per exhibició de cartells o rètols sobre el vol de la via pública per cada 0,50 
m2 o fracció, a l'any 

39,70

    
5. Pancartes, amb finalitat comercial,prèvia autorització per metre quadrat o 
fracció i mes o fracció 

32,70
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B) TAXA PER OBERTURA DE SONDATGES O RASES EN TERRENYS D’US PÚBLIC I 
QUALSEVOL REMOGUDA EN LA VIA PÚBLICA DEL PAVIMENT O DE LES VORERES 
 

1. Obertura de rases en terrenys d'ús públic local per a la instal·lació i reparació de 
canonades, conduccions i altres instal·lacions: 
a)Si creuen el carrer 194,25
b)Si no creuen el carrer 97,20
  

C) TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS  D’US PÚBLIC AMB MERCADERIES, 
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, EXTINTORS, BASTIDES 
I ALTRES INSTALLACIONS ANÀLOGUES 
 

1. Amb tancat d'obres per m2/mes 8,10
  

2. Amb bastides, per m2/setmana 7,52
  

3. Amb contenidors o sacs, per cada unitat ocupant la via pública:  

Per dia o fracció 4,45
Per setmana o fracció 37,75
Per mes o fracció 193,15
  

4. Reserva d'aparcament com a conseqüència del muntatge d'una bastida a la 
vorera contrària, per m2/setmana 

7,37

  

5. Amb plataformes elevadores, per setmana o fracció 37,75
  

6. Amb sitges, per mes o fracció 80,91
  

7. Instal·lacions annexes a la construcció  

 Fins a 8 m2/mes  129,60
 Més de 8 m2/mes  257,50
  

8. Instal·lació de grues  

a) Per cada grua utilitzada en la construcció, el braç o la ploma de la qual ocupin en 
el seu recorregut la volada de la via pública o terrenys d'ús públic, pel 1r. Semestre 

482,75

Per cada mes de pròrroga 257,50
  

b) Quan la base s'instal·li en la via pública, previ informe dels Serveis Tècnics, i 
garantia de 500,00 euros pels possibles desperfectes que la instal·lació pugui 
ocasionar, pel 1r. Semestre 

3.589,05

Per cada mes de pròrroga 1.071,15
  

9. Casetes de venda immobiliària per planta  

 Fins a 8 m2/mes  323,20
 Més de 8 m2/mes  646,95
  

10. Ocupació de la via pública amb interrupció total o parcial del trànsit per càrrega i 
descàrrega de materials i similars 
 a) Parcial, d'1 a 3 hores, per dia  5,67
 b) Parcial, de 3 a 5 hores, per dia  11,20
 c) Parcial, de 5 a 7 hores, per dia  16,85
 d) Parcial, de 7 a 9 hores, per dia  22,30
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 e) Parcial, més de 9 hores, per dia i hora  5,62
 f) Total, d'1 a 3 hores, per dia  13,45
 g) Total, de 3 a 5 hores, per dia  28,02
 h) Total, de 5 a 7 hores, per dia  44,55
 i) Total, de 7 a 9 hores, per dia  66,85
 j) Total, més de 9 hores, per dia i hora  33,45
    
    
D) TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB  TAULES I CADIRES AMB 
FINALITAT LUCRATIVA 
  

1. Taules i cadires:  

 Per cada m2 de superfície ocupada    
  Zona 1  67,50
  Zona 2  63,69
  Zona 3  50,69
  

E) TAXA PER INSTALLACIÓ DE QUIOSCOS A LA VIA PÚBLICA  
  

1. Les casetes de venda de loteria, ja siguin de l’entitat ONCE o de qualsevol altre, 
per any 

295,00

2. Les casetes de venda tickets de qualsevol tipus per any 393,95

3. Les parades de venda de petards de Sant Joan i Sant Pere i altres revetlles, per 
dia 

36,70

4. Quiosc permanent situat dins d'un recinte públic tancat, excepte els de venda de 
begudes, per unitat i any (prorratejable semestralment) 

491,65

5. Quiosc permanent situat dins d'un recinte públic tancat, amb venda de begudes, 
per m2 a l'any (prorratejable semestralment) 

1.474,85

6. Quiosc permanent situat a la via pública, per m2 i any (prorratejable 
semestralment) 

491,65

7. Quioscs i barraques de festa major, situats en recinte públics, amb venda de 
begudes, per unitat i festa major 

321,35

  

F) TAXA PER INSTAL·LACIÓ DE PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, 
ESPECTACLES, O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’US PÚBLIC AIXÍ COM 
INDUSTRIES AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC 
  

1. Mercats ambulants periòdics:  
  

a) Parades en el mercat setmanal, per cada m2/any 55,83
b) Parades en el mercat diari, per cada ml/dia 1,39
c) Parades a les fires al carrer per un dia,  per cada m2, amb un mínim de 30 € per 
parada 

7,47

  

2. Indústries al carrer:  
  

a) Parades de venda de castanyes, per temporada, fins 2 metres lineals 108,00
 Per cada fracció o metre d'excés 49,23
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b) Fotògrafs, dibuixants i caricaturistes, amb ocupació màxima de dos metres 
quadrats, per temporada, sense possibilitat de prorrateig 

450,55

c) Lloguer de bicicletes, velomotors i ciclomotors, que ocupin la via pública, per 
metre lineal i  per temporada  

125,95

  

3. Per cada metre quadrat d'atracció, venda dels tickets, parada o barraca i per 
cada dia (inclòs Sant Jordi, Mercats de Nadal i altres fires), amb una tarifa 
mínima de 9,15 € 

1,40

Per la Festa de Sant Roc, per cada metre quadrat d'atracció, venda dels tickets, 
parada o barraca i per cada dia (amb un mínim de 4 dies), amb una tarifa mínima 
de 109,61 € 

2,82

Tindran consideració especial, aquelles atraccions, parades o barraques que:  

Tinguin una superfície inferior a 2m2 60,40
Tinguin una superfície superior a 200m2 1.640,25
  

La Junta de Govern Local, podrà fixar altres quotes individuals atenent a circumstàncies 
especials que puguin concórrer 
  

4. Envelats o closos per a ball,concerts i altres espectacles, per cada 500m2 o 
fracció, i per cada dia 

539,65

S'exigirà una fiança de 500,00 € que s'haurà d'abonar en el moment que es concedeixi 
l'autorització 
  

5. Instal·lacions de circs, per m2 d'ocupació efectiva i dia (amb un mínim de 
500 m2) 

0,27

Per les instal·lacions previstes en els apartats 4t i 5è, s'exigirà una fiança de 500,00 
€ que s'haurà d'abonar en el moment que es concedeixi l'autorització. 

 

 
G) ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I RESERVA DE LA VIA 
PÚBLICA PER APARCAMENT EXCLUSIU, PARADA DE VEHICLES, CÀRREGA I 
DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA
  

1.  Tarifes per entrada de vehicles de domicilis particulars  

Per cada entrada de vehicle:  

Garatges amb capacitat fins a 20 vehicles, per cada vehicle 14,88
Cabuda de 21 a 25 vehicles 309,31
Cabuda de 26 a 50 vehicles 372,19
Cabuda de 50 a 75 vehicles 491,52
Per cada plaça d'excés 6,70
  

2.  Tarifes per entrada de vehicles en locals on s'exerceixen activitats econòmiques 
Per cada entrada de vehicle: 151,43
  

3.  Reserves a la via pública per aparcaments exclusius no incloses en el proper apartat 
(gual permanent) 
Per cada entrada de vehicles senyalitzada amb un gual permanent 38,50
Aquesta quota se sumarà a la resultant de l'apartat 1 del present article.  
  

4.  Reserva a la via pública per càrrega i descàrrega de mercaderies i 
passatgers. 

 

a)Mercaderies, autoritzades a instància de part:  

   Fins a 6 Hores 350,26
   Més de 6 Hores 699,90
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b)  Passatgers:  

Per parada i metre lineal d'autobusos d'empreses privades que no es dediquin 
exclusivament a transport dins el terme municipal 

116,90

  

5. Pintura d'una ratlla groga senyalitzant la reserva d'aparcament, per metre 
lineal, amb un mínim de 30,00 € 

11,18

 

 

 


