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ORDENANCES FISCALS 2022

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.17 REGULADORA DE LA TAXA PER LA
UTITILZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC ALS ESTABLIMENTS ADSCRITS
ALS SERVEIS SOCIALS
Disposició General
ARTICLE 1
A l’empara del que es preveu en els articles 57 i 20 de la Llei reguladora de les
hisendes locals i de conformitat amb el que es disposa als articles del 15 a 19 d’aquest
text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització privativa del domini
públic als establiments adscrits als serveis socials que es regirà per aquesta
ordenança.
Fet imposable
ARTICLE 2
Utilització privativa del domini públic en els establiments adscrits als serveis
socials
El fet imposable és determinat per la utilització privativa o aprofitament especial d'espais
dins d'immobles adscrits a serveis públics municipals de caràcter social, ja sigui a títol de
concessió demanial o en virtut d'altre tipus de llicència o autorització d'ús privatiu, i que
sense cap caràcter limitatiu es relacionen a continuació:
a) La concessió demanial per a l'explotació dels serveis de bar dels casals municipals de
gent gran.
b) La concessió demanial per a l'explotació del servei de perruqueria dels casals
municipals de gent gran.
Obligació de contribuir (meritació)
ARTICLE 3
Les taxes per la utilització privativa o aprofitament especials d’espais dins d'immobles
adscrits a serveis públics municipals de caràcter social, es meritaran des que l'ús privatiu
o aprofitament especial sigui autoritzat en la respectiva concessió, llicència o autorització.
Subjecte passiu
ARTICLE 4
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a les quals es refereix l’article 35.4 de la Llei general
tributària que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici
particular, realitzant el fet imposable definit en els termes de l’article 2 d’aquesta
ordenança.
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Quota tributària
ARTICLE 5
La quota tributària serà la que resulti de l’aplicació de les tarifes previstes en aquesta
ordenança.
Tarifes
ARTICLE 6
Tarifes de la taxa per a la utilització privativa del domini públic en establiments
adscrits a serveis socials
En relació a les concessions demanials per a l’explotació dels serveis de bar i de
perruqueria en els casals de gent gran, s’estableixen les següents tarifes mínimes:
a) Bar: 10 per cent de la facturació anual bruta, obtinguda de l’explotació del servei de
bar, amb una quota mínima de 222,00 euros.
b) Perruqueria: 5 per cent de la facturació anual bruta, obtinguda de l’explotació del servei
de perruqueria, amb una quota mínima de 222,00 euros.
La base de la liquidació serà la que es declari pel concessionari als efectes de l'impost
sobre el valor afegit.
No obstant això, atès que les concessions demanials s’adjudiquen a través del
corresponent procediment de licitació, la tarifa que s’apliqui a cada concessió serà
determinada pel valor econòmic de la proposició, que podrà millorar les tarifes relatives
al percentatge de la facturació anual bruta establertes en aquesta ordenança, tot això
de conformitat amb el que disposa l’article 24.1b de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
Normes de gestió i recaptació
ARTICLE 7
Els subjectes passius de la taxa per la utilització privativa del domini públic en
establiments adscrits a serveis socials ingressaran la corresponent quota en la Tresoreria
municipal amb la periodicitat i els requisits exigits en les condicions particulars que
regeixin els contractes administratius respectius.
Disposició transitòria
1. En relació amb les tarifes i quotes establertes en les concessions demanials
adjudicades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, es mantindran
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les pactades en els respectius contractes administratius amb les condicions que hi
siguin establertes.
2. En relació amb les taxes establertes en aquesta ordenança per la prestació de serveis
socials, la seva vigència i aplicació es mantindrà mentre que la gestió dels serveis que
constitueixen el fet imposable es realitzi mitjançant gestió directa per l’Administració.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les successives
modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de 22 de desembre de
2016; entrarà en vigor l’1 de gener de 2017 i tindrà vigència mentre no se n’acordi la
seva modificació o derogació
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