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AJUNTAMENT DE PERALADA
Edicte d’aprovació definitiva de la modificació d’una ordenança fiscal
Exp. 94/2016
El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada en data 8
de març de 2018, va aprovar provisionalment la modificació provisional de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic local.
L’acord es va publicar al BOP i al tauler d’anuncis de la Corporació. Transcorregut el termini de trenta dies d’exposició pública sense
que s’hagin presentat reclamacions, l’acord ha esdevingut definitiu.
El text íntegre de les modificacions aprovades definitivament és el
següent:
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL
DOMINI PÚBLIC LOCAL (Expdt. 94/2016)

Els/les artesans/es que ofereixin tallers-demostració d’oficis i/o
professions amb venda de productes. Aquests tallers podran vendre aquells productes de fabricació pròpia coincidents amb el taller
de mostra.
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“Article 4. Exempcions.
L’Estat, la Comunitat Autònoma de Catalunya, i el Municipi de
Peralada, no estan obligats al pagament de les taxes per utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic pels aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que explotin
directament i per tots els que interessin a la seguretat ciutadana o a
la defensa nacional.
Estaran exempts de la taxa per l’aprofitament privatiu de la via
pública amb instal·lacions de parades en ocasions de festes tradicionals o altres esdeveniments d’interès cultural, benèfic o social,
les entitats sense ànim de lucre, escoles, fundacions, universitats, o
similars.
Tenen la consideració d’entitats sense ànim de lucre les que constin
inscrites en el corresponent registre del Departament de Justícia de
la Generalitat de Catalunya o en el corresponent Registre general
d’entitats esportives i en el Registre Municipal d’Entitats.
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Les entitats, associacions, col·lectius, gremis, empreses que portin a
terme activitats qualificades d’interès públic, segons informe previ
del servei municipal corresponent.
Fora d’aquests supòsits, les que tinguin per finalitat la realització
d’activitats per a la promoció del municipi i d’interès municipal,
sempre que no tinguin finalitat lucrativa, quan així ho determini la
llicència atorgada.
En cas que el sol·licitant formuli desistiment amb anterioritat a
l’ocupació de la via pública estarà exempt de pagament.
Aquesta exempció no els eximeix de sol·licitar l’autorització d’ocupació de la via pública. L’Ajuntament dictarà resolució en funció de
la disponibilitat d’espai, tipus d’activitats i freqüència.”
ANNEX DE TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENTS ESPECIALS DELS BÉNS DE DOMINI PÚBLIC LOCAL
1.1. Ocupacions permanents.
(....)
1.2. Ocupacions temporals.
(....)
1.2.C) Ocupació per a mercats o fires:

Quota euros/ml/dia
Fires (per parada)
5€
Atraccions infantils i similars (per parada)
5€
1.2.D) Ocupació amb parades de venda amb caràcter no permanent:

Parades de venda

Quota euros/ml/dia
5€

Contra l’aprovació definitiva d’aquestes modificacions, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu
davant la sala Contenciosa administrativa del Tribunal superior de
Justícia de Catalunya dins el termini legal de dos mesos comptats a
partir de la present publicació, sense perjudici d’emprar qualsevol
altra via de recurs que considerin pertinent.
La qual cosa es fa pública per al coneixement general.
Peralada, 14 de maig de 2018
Pere Torrent i Martín
Alcalde
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