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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15 
TAXA PER OCUPACIÓ DEL SUBSÒL, SÒL  I  VOLADA  DE LA VIA PÚBLICA 

 
 
Article 1 - Fonament  i naturalesa  
 
A l’ampara del previst en els articles 57 i 20.3  del Text refós de la Llei d’hisendes 
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant TRLHL), 
de conformitat  amb el que disposen els articles 15 al 19 de l’esmentat text legal, 
aquest Ajuntament estableix la taxa per ocupació del subsòl, sòl i volada de la via 
pública, 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 
del subsòl, sòl i volada de la via pública, en els termes establerts en l’article 6 
d’aquesta Ordenança, on es regulen les tarifes a aplicar. 
 
No s’exigirà el pagament de la taxa quan la utilització privativa o aprofitament especial 
de béns de domini públic no comporti una utilitat econòmica pel concessionari, persona 
autoritzada o adjudicatari, la qual cosa s’haurà d’acreditar prèviament o bé, tot i 
existint l’esmentada utilitat, la utilització o aprofitament comporti condicions o 
contraprestacions pel beneficiari que anul·lin o facin irrellevant aquella. S’entendran 
compreses en aquest últim supòsit aquelles utilitzacions privatives o aprofitaments 
especials que s’efectuïn per actuacions o finalitats que aquesta Corporació declari, 
discrecionalment, d’interès per a la Ciutat. Aquesta declaració s’efectuarà pel Consell 
Plenari o per l’òrgan en qui delegui. 
 
Article 3 - Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així con les entitats a què es refereix l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de 
gener,  general tributària (en endavant LGT), a favor dels quals s’atorguin les llicències 
per a gaudir de l’aprofitament especial, o els que es beneficiïn del mateix, sense haver  
sol·licitat llicència. 
 
També són subjectes passius les empreses o entitats que utilitzin el domini públic per a 
prestar els serveis de subministrament de gas, electricitat, telèfon i altres d’anàlogues 
que disposin o utilitzin xarxes o instal·lacions que transcorrin pel domini públic local  o 
que n’estiguin instal·lades, amb independència de la titularitat de les xarxes  o les 
instal·lacions. També quedaran obligades al pagament les empreses que explotin la 
xarxa de comunicació interna mitjançant sistema de fibra òptica, televisió per cable o 
qualsevol altra tècnica, a favor de les quals s’atorguin les llicències d’aprofitament 
especial, o les que es beneficiïn d’aquest aprofitament en cas d’haver procedit  sense 
l’autorització corresponent. 
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Article 4 - Responsables 
 
1- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu totes les 
persones que siguin causants o col·laborin en la realització d’una infracció tributària. 
 
2- Els copartícips o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a que es refereix 
l’article 35 de la LGT respondran solidàriament en proporció a les seves respectives 
participacions de les obligacions tributàries de les esmentades entitats. 
 
3- Els administradors de persones jurídiques que no realitzin els actes de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles, respondran 
subsidiàriament dels deutes següents: 
a) quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció. 
b) quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les 
obligacions tributàries pendents en la data de cessament. 
 
4- La responsabilitat s’exigirà, en tot cas, en els terminis i d’acord amb el procediment 
previst a la Llei general tributària. 
 
Article 5 - Beneficis fiscals 
 
1- L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estaran obligades al 
pagament de la taxa, quan sol·licitin llicència per gaudir dels aprofitaments especials, 
necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per 
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 
 
1- La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en les tarifes 
contingudes en l’apartat 3 següent, totes elles multiplicades pel coeficient corrector de 
la categoria dels carrers. 
 
2- No obstant l’anterior, per 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, en  l’1,5% 
dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en aquest 
terme municipal  les esmentades empreses. Aquest règim  especial de quantificació de 
la taxa s’aplicarà a les empreses tant si son titulars de les xarxes de subministrament 
com si, no essent titulars de les xarxes, les utilitzin  amb drets d'ús, accés o 
interconnexió. A aquests efectes, s’inclouran entre les empreses explotadores dels 
esmentats serveis, les empreses distribuïdores  i comercialitzadores dels serveis. 
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A l’efecte de l’apartat anterior, 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. 
 
No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que 
graven els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers 
que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat a la qual s’apliqui aquest règim especial 
de quantificació de la taxa. 
 
Les empreses que facin servir xarxes alienes per a efectuar els subministraments 
deduiran dels seus ingressos bruts de facturació les quantitats satisfetes a altres 
empreses en concepte d’accés o interconnexió a les xarxes de les mateixes. Les 
empreses titulars de tals xarxes hauran de computar les quantitats percebudes per tal 
concepte entre els seus ingressos bruts de facturació. 
 
De manera particular en aquesta ordenança, s’entendrà que en el municipi de Salou, el 
subministrament d’una empresa explotadora de serveis afecta a una part important del 
veïnat quan els ingressos bruts d’aquesta part del veïnat siguin superiors a 25.000 
euros anuals. Donades les característiques particulars del nostre municipi en el que hi 
ha clients amb molt consum, com ara el cas instal·lacions lúdiques i hoteleres, es 
considera molt més objectiva la referència a la facturació bruta que el número de 
població i clients. 
 
Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses explotadores de 
serveis de subministres esmentades en aquest punt són compatibles amb l’impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres i amb altres taxes que tingui establerta, o 
pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització d’activitats de 
competència local, de les quals les esmentades empreses hagin de ser subjectes 
passius. 
 
3.- Les tarifes de la taxa seran les següents: 
 
Tarifa primera. Taules i cadires, expositors, panells, etc. 
Categoria especial * 151,75 € 
1a. Categoria 147,33 € 
2a. Categoria 104,22 € 
3a. Categoria 38,16 € 
4a. Categoria 17,33 € 
5a. Categoria 7,74 € 
* Categoria especial: zona del carrer Colon, el tram des de la Font fins els Acantilats. 
 
NOTA: Les quotes tindran caràcter anual i irreductible. La valoració serà segons els 
metres quadrats d’ocupació de la via pública en relació als metres lineals de façana del 
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local i a la profunditat adient, en funció de compatibilitzar-la amb l’ús general del 
domini públic. 
 
Tarifa segona. Aparells o màquines automàtiques que llindin amb la via pública 
1- Cabines fotogràfiques i màquines de xerocòpies. Per cada m2 o 
fracció, a l'any (*) 

 
146,35 € 

2- Caixes automàtiques i similars, a l'any (*) 182,85 € 
 
Tarifa. Tercera. Ocupació de terrenys d'ús públic amb materials o elements de 
construcció i anàlegs 
1- Tanques i bastides, per m2 o fracció, al mes (*) 2,55 € 
2- Grues de base fixa o mòbil instal·lades a la via pública o terrenys 
d'ús públic, per cada m2 de sòl ocupat, a la setmana (*) 

 
2,65 € 

3- Grues de base fixa o mòbil instal·lades en terrenys particulars i que 
el braç de les mateixes sobrevola terrenys de domini públic, per cada 
grua a la setmana (*) 

 
 

10,63 € 
4- Contenidors per enderrocs i obres i altres deixalles per cada m2 a la 
setmana, o fracció (*) 

 
4,00 € 

5- Sacs de runes per enderrocs i obres i altres deixalles per cadascun a 
la set. o fracció (a efectes de càlcul es  consideren 2 m2) (*) 

 
8,00 € 

6- Puntuals, per cadascun a la setmana, o fracció (*) 1,35 € 
7- Panells especials d'ocupació provisional i justificada per m2 i dia, 
amb una quota mínima de 3,53 € (*) 

 
1,35 € 

8.-Permís especial d´ocupació provisional i justificada per mudances, reparació, 
instal·lació, etc. 
Fins a 16 m/l 21,65 €/dia  
Excés 16 m/l  2,70 €/dia metre excés 
9.-Permís especial d´ocupació provisional i justificada que comporti el tancament de la 
circulació 
En un màxim de 4 hores: 48,40 €/dia 
Excés de 4 hores: 80,40 €/dia 
 
NOTES:  
 
1ª- Les quanties que corresponguin abonar a la grua per l’ocupació del vol, són 
compatibles amb les que, en el seu cas, procedeixin per tenir la seva base o suport de 
la via pública. 
2ª- L’abonament d’aquest preu públic no eximeix de l’obligació d’obtenir l’autorització 
municipal d’instal·lació. 
 
Tarifa quarta.  
 
Quioscos dedicats a la venda de cupons de la Fundació ONCE i cabines 
telefòniques  

 
*282,90 € 

 
(*) Aquest import s’haurà de multiplicar pel coeficient corrector de la categoria del 
carrer, establert al vialer adjunt a les presents ordenances.  
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S’entén que els quioscos o cabines no porten publicitat quan, l’espai destinat a la 
informació sobre la titularitat de la instal·lació i els serveis que en ella es presten és 
inferior al 15% del total de la superfície visible. En cas contrari, igual que quan 
ofereixin publicitat explícita d’altres entitats, satisfaran un recàrrec del 50%. 
 
Tarifa cinquena. Mercat d’encants 
 
Mercadet situat a les vies públiques de Salou (dilluns matí): 
Per cada metre lineal a l'any 259,70€ 
 
Tarifa sisena 
 
Les instal·lacions i/o ocupacions de la via pública per activitats comercials, s’hauran de 
regir mitjançant el procediment de licitació pública previst a l’article 24 del Text refós 
de la Llei d’hisendes locals, el qual  estableix que l’import de la taxa és determinat pel 
valor econòmic  de la proposició sobre la qual recau la concessió, l’autorització o 
l’adjudicació. 
 
En altre cas i subsidiàriament a efectes de calcular l’import de les liquidacions en 
concepte d’ocupacions temporals de la Via Pública, OVP, i exclusivament pels casos en 
què no sigui possible seguir el principi de concurrència reflectit en el paràgraf anterior, 
s’utilitzarà la fórmula de càlcul consistent en aplicar sobre el preu unitari bàsic els 
coeficients senyalats en la taula sobre cadascuna de les 5 variables que determini la 
utilitat derivada de l'ocupació: categoria de carrer, nombre de dies d’ocupació, 
superfície en metres quadrats, tipus d’activitat a realitzar i temporada de l’any en que 
es realitza. 
 
Preu unitari bàsic d'OVP 5,78 € 
 
Coeficient Categ. 

Carrer 
Durada OVP Superfície m2 Grup activitat Temporada 

1,2 0 primers 1 a 7 primers 6 a 10 comercial, 
restauració 

alta 

0,8 1 els 8 al 15 els 11 a 25   
0,6 2 els 16 al 30 els 26 a 50 espectacles, 

promocions 
mitja 

0,4 3 els 31 a 60 els 51 a 100   
0,3 4 els 61 a 120 els 101 a 150 cultural baixa 
0,2 5 els > 121 els > 150   

 
Explicacions de les 5 variables: 
 
CATEGORIA DE CARRER.- A les cinc categories de carrer recollides en el vialer 
municipal, s’afegeix una categoria especial, denominada categoria 0 (zero), la qual és, 
de fet, la més important en el nostre municipi a l’estar integrada per totes les zones 
turístiques en les que es realitzen les principals OVP:  el Passeig Jaume I, Parc de 
Salou, Acantilats, Carrer Colon, Espigo del  Moll, Plaça de les Comunitats Autònomes, 
zona afectada per la Festa Major d’hivern. 
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DURADA DE L'OCUPACIÓ.- Cada activitat requereix un nombre de dies determinats i 
no tots produeixen la mateixa rendibilitat o utilitat derivada. A mesura que augmenta 
la durada de la  OVP, el rendiment de cada dia és decreixent. Per atendre aquesta 
circumstància, s’han previst en la taula diferents grups o blocs de dies, de manera que 
als primers dies se’ls hi aplicarà un coeficient  superior que als del següent bloc, i així 
successivament. 
 
SUPERFÍCIE.- Cada activitat requereix una superfície determinada. Normalment, les 
OVP amb poca superfície obtenen una major rendibilitat per metre quadrat. Per això, 
s’han establert uns blocs de superfície als que se’ls hi aplica un coeficient decreixent (a 
l'igual que es fa amb la durada de la OVP). El bloc mínim està fixat en 6 metres 
quadrats, pel motiu que una petita OVP té sempre un àmbit d’influència superior i 
també pel motiu pràctic que admetre ocupacions inferiors donaria una tarifa 
desproporcionadament baixa d’acord a la utilitat derivada. 
 
TIPUS D’ACTIVITAT.- Cada tipus d’activitat obté una diferent rendibilitat. A efectes 
d’aquesta tarifa, les tres categories d’activitat són: 
 
- Activitat Comercial i de Restauració: Activitats en què s’obtingui un preu per la venda 
de productes o la prestació de serveis, independentment del tipus d’entitat que la 
promoguin. 
 
- Activitat d’Espectacles i Promocions publicitàries: Els espectacles puntuals que, a 
criteri de la Corporació, ja sigui pel seu atractiu turístic o cultural, es considerin 
d’interès municipal,  se'ls hi aplicarà aquest coeficient reduït malgrat puguin cobrar un 
preu pel desenvolupament de la seva activitat.  
 
- Activitat Cultural: Les activitats culturals o artesanes que no obtinguin contraprestació 
econòmica pel desenvolupament de la seva activitat o que, si ho fan, la Corporació 
determini expressament que la seva finalitat no té ànim de lucre. 
 
TEMPORADA.- Cada temporada de l’any obté una diferent rendibilitat. A efectes 
d’aquesta tarifa, les tres temporades de l’any són: 
 
- Temporada Alta: Setmana Santa i el període comprés entre el 16 de juny i el 15 de 
Setembre 
 
- Temporada Mitja: 16 d’abril al 15 de juny i 16 de setembre a 31 d’octubre i dies de la 
Festa Major d’hivern. 
 
- Temporada Baixa:  1 de novembre a 15 d’abril (tret de la Setmana Santa) 
 
En cas de concurrència de la OVP entre les diverses temporades, s’aplicarà únicament 
el coeficient de la temporada d’ordre superior.  
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Tarifa setena 
 
Cal pagar 187,50 € diaris en cas de realització d’espots publicitaris (sessions 
fotogràfiques o de rodatge) en concepte d’utilització privativa del domini públic 
municipal.  
 
Els serveis complementaris que s’hagin d’utilitzar (guàrdia urbana, tanques, etc.) 
aniran a càrrec del sol·licitant. 
 
Tarifa octava: 
 
Publicitat a la via pública 
  
A) Publicitat dinàmica 
 
1- Per la publicitat manual (persona publicista)   54 €/mes o fracció 
2- Per la publicitat dinàmica mitjançant l’ús de vehicles (per cada vehicle) s’aplicarà la 
formula i criteris establerts a la tarifa sisena 
3- Per la publicitat oral (per cada tipus) s’aplicarà la formula i criteris establerts a la 
tarifa sisena 
4- Per la resta de publicitat dinàmica no compresa en els punts anteriors s’aplicarà la 
formula i criteris establerts a la tarifa sisena 
5- Pel repartiment publicitari al terme municipal s’aplicarà la tarifa establerta a l’apartat 
B. 7 de l’ordenança fiscal, núm. 11  
 
B) Publicitat estàtica 
1. Per la instal·lació de rètols i/o cartells publicitaris exposats en andanes i/o edificis 
ocupant el sòl o vol de la via pública: 7,50€ cada m2/mes o fracció.  

Aquesta tarifa serà per quota anual i irreductible 
 
Disposició genèrica comuna a totes les tarifes:  
 
El titular de la llicència d’ocupació i/o autorització haurà de costejar les despeses 
addicionals d’instal·lació de subministres i altres (connexions de llum, aigua, etc..). 
Abans de realitzar aquestes despeses, caldrà efectuar un pressupost que haurà 
d’acceptar el titular del dret d’ocupació i una vegada feta la despesa correrà en 
l’obligació de sufragar-la . Com a garantía de compliment de la seva obligació, el titular 
de l’ocupació, haurà de presentar una fiança corresponent al 50% del import del 
pressupost , resultant de la ocupació. Aquesta fiança serà retornada una vegada 
ingressi el  total del cost addicional.  
 
L´import de la fiança vindrà determinat per en les respectives autoritzacions.  
 
Exempció i bonificacions 
 
Per tal que les Taxes d’ocupació de la via pública es trobin exemptes i/o bonificades 
per raons d’interés general, caldrà que així ho expliciti la llicència o autorització 
administrativa. Aquesta exempció ha de ser aprovada per l´organ competent. 
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Article 7 - Normes de gestió 
 
1- Als efectes d’aplicació de les tarifes establertes en el punt 3 de l’article anterior, les 
vies públiques municipals es classifiquen en  5 categories. 
 
2- Annex a aquesta Ordenança figura un índex alfabètic de les vies públiques d’aquest 
municipi amb expressió de la categoria que correspon a cada una d’elles.  Les vies 
públiques que no surtin assenyalades en l’índex alfabètic seran considerades d’última 
categoria. 
 
3- Quan l’espai afectat per l’aprofitament estigui situat en la confluència de dos o més 
vies públiques classificades en distinta categoria, s’aplicarà la tarifa que correspongui a 
la via de categoria inferior. 
 
4- Es podran establir convenis de col·laboració amb organitzacions representatives dels 
subjectes passius, o amb entitats que hagin de tributar per multiplicitat de fets 
imposables, amb la finalitat de simplificar els procediments de declaració, liquidació o 
recaptació. 
 
5- La taxa prevista en el punt 2 de l’article anterior haurà de ser satisfeta per les 
empreses prestadores de serveis de subministrament que afectin a la generalitat o a 
una part del veïnat, tant quan siguin propietaris de la xarxa que materialment ocupa el 
subsòl, sòl o vol de les vies públiques municipals, com en el supòsit que utilitzin xarxes 
que pertanyin a un tercer. 
 
6- Telefònica d’Espanya, SA presentarà les seves declaracions ajustades al que preveu 
la vigent Llei 15/1987.  La declaració d’ingressos bruts comprendrà la facturació de 
Telefònica d’Espanya, SA i de les seves empreses filiades. 
 
7- El Règim de declaració i ingrés de la taxa derivada de les empreses explotadores de 
subministraments que afectin a la generalitat o un part del veïnat  serà  per declaració 
de la facturació bruta en el municipi i autoliquidació de la taxa abans del dia 30 d'abril 
de cada any de les taxes meritades durant l’exercici anterior i procediran al seu ingrés 
al compte que indiqui l’Ajuntament. Malgrat tot, l’Ajuntament podrà exigir ingressos a 
compte en períodes trimestrals, com a mínim, envers la facturació bruta definitiva en 
l’exercici anterior, i sense perjudici de poder establir  convenis específics per cada 
empresa explotadora que regulin el règim de declaració  ingrés de la taxa.  
 
Article 8 - Meritament 
 
1- La taxa es meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial, moment que, 
a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el règim de comunicació o el de 
concessió de la llicència, 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 d’autorització/comunicació prèvia per gaudir 
especialment del domini públic local en benefici particular. 
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3- Quan  s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar 
llicència/comunicació prèvia, el meritament de la taxa té lloc en el moment de l’inici de 
l’esmentat aprofitament. 
 
4. La taxa derivada per aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de 
subministraments que afectin a la generalitat o una part del veïnat  es merita en el 
moment en què les empreses procedeixin a la facturació dels serveis prestats als seus 
clients. 
 
Article 9 - Període impositiu 
 
1- Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, 
el període impositiu coincidirà amb el determinat a la llicència municipal. 
 
1.1 En el cas de les empreses explotadores de subministraments que afectin la 
generalitat o una part del veïnat és l’any natural. 
 
2- Quan la utilització privativa o aprofitament especial s’estengui a diferents exercicis, 
el meritament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu 
comprendrà l’any natural, a excepció dels supòsits d’inici o cessament en la utilització 
privativa o aprofitament especial, en què s’aplicarà el previst en els apartats següents: 
 
3- Quan cessi l’ocupació durant el primer semestre de l’exercici procedirà la devolució 
parcial de la quota (la meitat).  Si el cessament té lloc en el segon semestre, no 
procedirà retornar cap quantitat. 
 
4- Quan no s’autoritzi la utilització  privativa o aprofitament especial, o el mateix no 
resulti possible per causes no imputables al subjecte passiu, procedirà la devolució de 
l’import satisfet. 
 
Article 10 - Règim de declaració i ingressos 
 
1- La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
 
2- Quan s’hagi subscrit convenis amb representats dels interessats, segons el previst 
en l’article 7.4 d’aquesta ordenança, les declaracions d’inici de l’aprofitament especial, 
o de les variacions dels elements tributaris, així com l’ingrés de la taxa es realitzaran 
segons allò convingut. 
 
3- En supòsits d’autoritzacions de nous aprofitaments, l’obligació de pagament neix en 
el moment de sol·licitar la corresponent llicència.  Amb aquests efectes, junt amb la 
sol·licitud d’autorització per a gaudir de l’aprofitament especial, es presentarà 
degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa. 
 
4- En supòsits d’autoritzacions de nous aprofitaments, l’obligació de pagament neix en 
el moment de sol·licitar la corresponent llicència o presentació de la comunicació 
prèvia.  A aquests efectes, junt amb la sol·licitud d’autorització/comunicació prèvia per 
a gaudir de l’aprofitament especial, es presentarà degudament complimentat l’imprès 
d’autoliquidació de la taxa. 
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Alternativament, pot presentar-se en el departament d’inspecció fiscal els elements de 
la declaració a l’objecte  que el funcionari municipal competent presti l’assistència 
necessària per a determinar el deute.  En aquest supòsit, s’expedirà un “abonaré” a 
l’interessat, a l’objecte  que pugui satisfer la quota en aquell moment, o en el termini 
de 10 dies, en els llocs de pagament indicats en el propi “abonaré”. 
 
5- En supòsits d’aprofitament ja autoritzats i prorrogats, 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 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. 
 
6- El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa, per la 
qual cosa s’ordenarà el càrrec en compte bancari durant l’última desena del període de 
pagament voluntari. 
 
Article 11 - Notificacions de les taxes 
 
1- La notificació del deute tributari en supòsits d’aprofitament singular es realitzarà a 
l’interessat, en el moment en què es presenta l’autoliquidació, amb caràcter previ a la 
prestació del servei. 
No obstant el previst en l’apartat anterior, si un cop verificada l’autoliquidació resultés 
incorrecta, es practicarà liquidació complementària. 
 
2- En els supòsits de taxes per aprofitaments especials continuats  amb caràcter 
periòdic, es notificarà personalment al sol·licitant l’alta en el registre de contribuents.  
La taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició 
pública del padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel període que es publicarà 
en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
3- A l’empara del previst en la disposició transitòria segona de la Llei 25/1998, les 
taxes de caràcter periòdic regulades en aquesta ordenança que són conseqüència de la 
transformació dels anteriors preus públics no estan subjectes al requisit de notificació 
individual, sempre que el subjecte passiu de la taxa coincideixi amb l’obligat al 
pagament del preu públic al que substitueix. 
 
 
Article 12 - Infraccions i sancions 
 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat en la Llei general 
tributària, la seva normativa de desenvolupament i en l’Ordenança general de gestió 
tributària i recaptació aprovada per l’Ajuntament en sessió del 26 de setembre de 
1996. 
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Disposició final 
 
Aquesta ordenança fiscal  aprovada pel Ple en sessió de data  25 d’octubre de 2017,  i 
publicada al Butlletí Oficial de la Província el 27 de desembre de 2017 començarà a 
aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2018. Pel que fa a la vigència,  ha de 
romandre en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses. 
 
 


