Ocupació terrenys ús públic amb taules,
cadires, para-sols i carpes amb finalitat
lucrativa. Aprofitament anual amb
sol·licitud única
Període d’estiu (de març a setembre). Per
m2 ocupat al mes o fracció
Període d’hivern (d’octubre a febrer). Per
m2 ocupat al mes o fracció (*)
Utilització esporàdica (per m2 i dia amb
un mínim de dies)
Ocupació terrenys ús públic amb taules,
cadires, para-sols i carpes amb finalitat
lucrativa. Qualsevol altra que no sigui
aprofitament anual
Període d’estiu (de març a setembre). Per
m2 ocupat al mes o fracció
Període d’hivern (d’octubre a febrer). Per
m2 ocupat al mes o fracció (*)
Utilització esporàdica (per m2 i dia amb
un mínim de dies)
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(*) La superfície d’emmagatzematge de taules, cadires i “para-sols”, amb un espai màxim de 3 m2., queda inclòs
en la superfície que es liquidi en període d’hivern.
a) Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no era sencer, s’arrodonirà per excés per a obtenir la
superfície ocupada.
b) Si, com a conseqüència de la col·locació de veles, marquesines, separadors, barbacoes i altres elements
auxiliars, es delimita una superfície més gran que la que ocupen les taules i les cadires, etc., es prendrà la
superior com a base de càlcul.
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

“Article 6. Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes següents:

CVE 2020038043

Pàg. 1-2

Primer.- Aprovar provisionalment la suspensió transitòria de l’aplicació de la taxa per ocupació de
la via pública amb taules, cadires, para-sols i carpes prevista a l’article 6 de l’Ordenança Fiscal
número 11 reguladora de la taxa del mateix nom, des del 1 de gener del 2021 fins el 30 de juny de
2021, ambdós inclosos, que seguidament s’indica:

c) Els aprofitaments poden ser anuals, quan s’autoritzin per a tot l’any natural, i temporals, quan el període
comprengui una part de l’any natural. Tots els aprofitaments realitzats sense autorització administrativa es
consideren anuals”
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Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

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 26 de novembre de 2020 ha aprovat amb el quòrum legalment exigible, entre d’altres, els
acords següents:

https://bop.diba.cat
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Tercer.- Els acords definitius de modificació i el text íntegre de la suspensió de l’esmentada
ordenança fiscal número 11, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Faig avinent que l’acte notificat és un acte de tràmit no qualificat, per la qual cosa no s’hi pot
interposar recurs. L’oposició als restants actes de tràmit podrà al·legar-se pels interessats per a la
seva consideració en la resolució que posi fi al procediment.
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L’Alcaldessa

Pàg. 2-2

Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords
adoptats restaran definitivament aprovats.
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Durant el període d’exposició pública de l’ordenança aprovada provisionalment, els qui tinguin un
interès directe, 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, podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.

CVE 2020038043

Segon.- Exposar al públic aquest acord provisional mitjançant anunci inserit en el tauler d’anuncis
de l’Ajuntament i en el BOPB durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al
de la publicació del darrer d’aquests anuncis.
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