
 

REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ ÚS 
PÚBLIC 
 
1.-Fonament i naturalesa. 
 
Fent ús de les facultats que atorga la Constitució art. 133.2, l’art. 106 de la Llei 
7/85 Reguladora de les Bases de Regim local, art. 15 a 19 de la Llei 39/88 
Reguladora de les Hisendes Locals i de conformitat amb el que s’estableix a l’art. 
1 i següents de la Llei 25/98 de “ Modificacion del Regimen legal de las Tasas 
Estatales y locales y reordenacion de las prestaciones patrimoniales de carácter 
publico”, aquest Ajuntament estableix la :“Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús 
públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa”. 
 
2.- Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa l’ocupació temporal o permanent de la via 
pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa i elements de la construcció 
alhora d’executar el projecte d’obres (bastides, palets, contenidors de runes, 
tanques,etc ...) 
 
3.- Subjecte passiu 
 
Son subjectes passius de la taxa els sol.licitants, persona física o jurídica, titular 
de l’activitat i en cas d’obres els promotors de les mateixes. 
 
4.-Responsables 
 
Respondran de l’abonament de la taxa i dels possibles danys ocasionats al 
domini públic els titulars de l’activitat. 
 
5.-Acreditament 
 
La taxa s’acredita i neix la obligació de contribuir en el moment de presentar la 
sol.licitud que inicia l’expedient , que no es tramitarà sense que s’hagi efectuat el 
corresponent pagament i sens perjudici de la posterior comprovació i liquidació 
definitiva si s’escau. 
 
6.- Quota 
 
Les quotes s’estableixen en: 
 
TAXA PER EL LLOGUER D’ESPAIS MUNICIPALS I FIANCES PER EL SEU ÚS. 
 
Taxa per lloguer del local de joves.......................................100,70€/dia 



 

Taxa per lloguer de la Casa de cultura.................................100,70€/dia 
Utilització de la calefacció als espais municipals....................50,35€/dia 
 
Es comprovarà el seu estat en el moment de sol.licitar la devolució de la fiança, 
en el cas que les instal.lacions no estiguin tal com es estaven en el moment del 
seu lloguer no se li retornarà la fiança. 
 
 
Espai  Tarifa 1 

 
Tarifa 2 

Sala de Plens de l’Ajuntament 
 

Dissabtes 
Laborables 

50 
25 

100 
100 

Altres espais Dissabtes 
Laborables 

75 
50 

150 
150 

 
Tarifa 1: aplicable a parelles quan algun del contraents estigui empadronat a Vila-
rodona. 
 
Tarifa 2: aplicable a parelles foranies. 
 
Gaudiran d’una reducció del 100% en el preu de la tarifa aplicable, aquelles 
parelles que acreditin estar en situació d’atur i no siguin preceptores de cap 
prestació, ajut i/o subsidi d’atur. 
 
TAXA PER EL LLOGUER DE MATERIAL MUNICIPAL  
 
 
Taxa per lloguer de taules....................................................2,00€/element 
 
Es comprovarà el seu estat en el moment del retorn, en el cas que es torni 
deteriorada o bruta s’haurà de comprar un nou element. 
 
 
7.- Infraccions i sancions 
 
Si la utilització dels domini públic porta aparellada la destrucció o deteriorament, 
el beneficiari sens perjudici de l’abonament de la taxa restarà obligat al 
reintegrament del cost total de les despeses de reconstrucció o reparació. 
 
Si els danys fossin irreparables, s’indemnitzarà a l’Ajuntament en quantia igual 
al valor dels bens destruïts .En cap cas es condonarà total o parcialment les 
despeses a que es refereix aquest apartat. 
 



 

En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributaries i de les sancions 
que els correspongui en cada cas, hom s’ajustarà al que disposa el Capítol II de 
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, Llei General Tributària. 
 
 


