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1) Parades de mercat:
Preu per mòduls de 3 metres lineals (longitud de la parada)
Parades fixes
Parades discontinues
2) Parades de petards
3) Parades de festa
2
Atraccions fins a 20 m
2
2
Atraccions de 21m a 30 m
2
Atraccions de més de 30 m
Parades de venda de productes
2
Espectacles fins a 200 m
2
Espectacles de més de 200 m

99,37
3,05

€/mòdul/any
€/mòdul/dia

1.107,43

€/any

14,00
21,00
28,00
14,36
120,00
240,00

€/dia
€/dia
€/dia
€/dia
€/dia
€/dia

99,48

€/any

300,00

€/any

10,00
20,00

€/dia
€/dia

6,00

€/dia

1,50

€/m /dia

Per les instal·lacions d'espectacles s'exigirà una fiança de 500,00€ que
s'haurà d'abonar en el moment que es concedeixi l'autorització
4) Parades de taxi :
Per la reserva de parada en la via pública per cada llicència d'autotaxi
5) Caixers automàtics annexos a establiments de crèdit, la utilització
dels quals es realitzi des de la via pública, per cada caixer a l'any
6) Parades de fires:
1.- Espontànies
- Mòdul fins a 4 ml
- Mòdul de 4 ml a 8 ml
- Més de 8 ml : proporcional als metres lineals
2.- Regulars
- Mòdul fins a 4 ml
- Més de 4 ml : proporcional als metres lineals
7) Parades de promoció, per cada metre quadrat i per cada dia, amb una
tarifa mínima de 5,00€
8) Rodatges publicitaris, cinematogràfics i anàlegs

175,00

2

€/dia o fracció

Segon.- Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin procediment de
licitació pública, l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició
sobre la que recaigui la concessió, autorització o adjudicació.
Article 7. Meritament
1. La taxa es meritarà quan s’iniciï aprofitament especial , moment que, a aquests efectes,
s’entén que coincideix amb 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 per a procedir a les instal·lacions de les quals
derivin els aprofitaments especials regulats en aquesta Ordenança.
3. Quan s’ha produït l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la
taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.
Article 8. Període impositiu
1. Quan la instal·lació l’ocupació de les vies púbiques mitjançant els elements referits a
l’article 1 hagi de durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà amb aquell
determinat en la llicència municipal.
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