ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19
REGULADORA DE LA TAXA PER A L’ÚS I OCUPACIÓ D’ESPAIS PÚBLICS DE
TITULARITAT MUNICIPAL i L’ ÚS MASSIU DELS CAMINS DE TITULARITAT
MUNICIPAL.
Article 1. Objecte.
De conformitat amb allò que es preveu a l’article 57 del Real Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, l’Ajuntament d’Argençola estableix la taxa per l’ús i ocupació dels espais i
terrenys de titularitat municipal, propietat de l’Ajuntament d’Argençola, i l’ús massiu
(més de 50 persones) dels camins de titularitat municipal per a l’execució d’activitats
econòmiques i productives, esportives, lúdiques i festives, incloent-hi el local social
que allotja el servei de bar dins del nucli d’Argençola.
Article 2. Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança les persones
físiques o jurídiques que utilitzin els diferents espais i terrenys de titularitat municipal
de manera privativa, i l’ ús massiu de camins de titularitat municipal per a l’organització
i realització d’activitats i esdeveniments esportius i de lleure: curses excursionistes,
BTT, cavalls, Enduro, Quads, etc , en tot cas prèvia autorització de l’Ajuntament
d’Argençola.
També es contempla la possibilitat d’instal·lació, amb estructures fixes, de tanques o
rètols publicitaris visibles des de carreteres, camins i altres vies públiques, o en murs,
edificis o altres instal·lacions de titularitat municipal.
En el cas de les ocupacions, que no poden implicar transformacions de la propietat
municipal, estaran subjectes a la corresponent llicència a que fa referència l’article 57
del Reglament de Patrimoni dels ens locals i l’article 2202.4 de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya.
Article 3. Import.
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa
continguda en l’annex, per a cadascun dels diferents usos o activitats.
Article 4. Fet imposable.
1. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix des del
moment en què es realitzi qualsevol dels usos o activitats especificats a l’article segon.
2. El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà en el moment de l’autorització, per part de
l’Ajuntament d’Argençola, de l’activitat o ús.
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Es formalitzarà un protocol específic en el qual es faran constar les dades de
l’interessat, l’objecte, la finalitat, l’import de la taxa a abonar, les condicions que
s’estableixen (inclosa la fiança a dipositar, si s’escau), la responsabilitat per possibles
danys, els costos suplementaris que comporti l’activitat, la forma de dirimir possibles
divergències, així com tot allò que en cada cas l’Ajuntament d’Argençola consideri
convenient fer constar.
3. En aquest Protocol s’especificarà també l’espai o espais concrets dels diversos pels
quals es concedeix l’autorització. El desenvolupament de l’activitat haurà d’acotar-se a
aquest espais.
4. L’ús autoritzat podrà implicar l’accés amb vehicles dins el recinte autoritzat a criteri
de l’Administració titular.
5. L’autorització d’activitats no suposarà en cap cas -excepte decisió expressa de
l’Ajuntament d’Argençola el tancament de l’espai públic en general, de forma que
romandrà obert als altres usuaris.

Article 5. Bonificacions i Exempcions
1. Gaudiran d’una bonificació del 87,5% els veïns, habituals i esporàdics, que
acreditin una residència (habitual o esporàdica) superior a dos anys en el
municipi.
2. Les entitats i agrupacions de veïns del terme, sense ànim de lucre, que tinguin
una utilitat social, benèfica, o l’activitat de les quals sigui d’interès pel poble
d’Argençola, estaran exemptes del pagament d’aquesta taxa, prèvia
consideració de Batllia o de la Regidoria de cultura delegada.
3. Gaudiran d’una bonificació del 50% les entitats sense ànim de lucre, que
tinguin una utilitat social, o benèfica, que no siguin del municipi d’Argençola.
4. Els caçadors que organitzin batudes que faciliten la regulació de la
superpoblació porcs senglars no estan obligats al pagament d’aquesta taxa.
5. El propi Ajuntament també queda exempt del pagament d’aquesta taxa si és
l’organitzador de les activitats que es regulen.
Article 6. Fiança
Per l´ús massiu de camins de titularitat municipal, l’organitzador dipositarà una fiança
d’entre 500 i 2.000 €, en funció del nombre de persones que es preveu que participin
en l’esdeveniment, per garantir el total restabliment de l’estat actual dels camins per
on transcorrerà l’esdeveniment i els terrenys adjacents a aquests.
El dipositari de la fiança serà l’ajuntament que no la retornarà a l’organitzador fins que
es rebi informe dels serveis tècnics municipals certificant que s’han restablert al seu
estat inicial els camins i terrenys adjacents (recollida i eliminació de brossa,
senyalització ... ) per on ha transcorregut l’esdeveniment.
Plaça de Lluís Maria Xirinacs s/n

08717-Argençola Telf i fax 938092000 E-mail argensola@diba.cat
www.argencola.cat

2

Article 7. Formes de pagament.
El pagament s’efectuarà d’acord amb les condicions que es fixin al document o
documents que es lliuri a l’efecte a l’interessat en el moment d’atorgament de
l’autorització d’ocupació de l’immoble o d’inici de l’activitat o instal·lació sol·licitada.
S’admetran com a mitjans de pagament, entre d’altres, els següents:
- el pagament en metàl·lic o en xec bancari garantit efectuat a la Tresoreria de
l’Ajuntament d’Argençola.
- el pagament mitjançant transferència bancària al compte corrent de titularitat de
l’Ajuntament d’Argençola que s’especifiqui en la liquidació de la taxa.

Article 8. Període impositiu i calendari de pagaments.
El període impositiu coincidirà en tot cas amb la durada de l’activitat, instal·lació,
ocupació, o ús dels camins, segons quedi determinat en la resolució d’atorgament de
la corresponent autorització.
Quan l’activitat, instal·lació, ocupació, o ús dels camins tingui una durada inferior a tres
mesos, el pagament de la totalitat de l’import corresponent a la taxa s’efectuarà abans
de l’inici del fet imposable.
Quan tingui una durada superior a tres mesos, el pagament s’efectuarà, per qualsevol
dels mitjans previstos en l’article anterior, per períodes trimestrals, havent d’efectuarse els corresponents abonaments dels imports durant els primers cinc dies d’inici de
cadascun dels trimestres.
Quan la instal·lació, activitat, ocupació, o ús dels camins no s’efectués, o quan la
mateixa finalitzi abans del període previst, en tot cas per causes alienes a l’interessat,
es procedirà a retornar l’import de la taxa satisfet que correspongui als períodes
d’inactivitat que excedeixin dels mesos sencers o trimestres sencers, segons el cas.
El pagament en període voluntari es realitzarà en el termini màxim de cinc dies
naturals des de la data que es fixi com a data de meritació de la taxa corresponent a
cada període. Si l’interessat no efectués el pagament en període voluntari,
l’Ajuntament d’Argençola podrà procedir a la reclamació de la taxa per via executiva,
amb aplicació dels recàrrecs i interessos i seguint el procediment regulat a l’efecte al
Reglament General de Recaptació.
Article 9. Responsabilitats i Obligació de reposició i reparació de danys.
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Pel cas de les activitats descrites, els imports assenyalats no comprenen les despeses
complementàries que es puguin generar per vigilància, assistència tècnica, neteja o
altres, especialment quan hi concorri la nocturnitat dels actes o treballs, les quals
aniran a càrrec del sol·licitant, segons detall que els serà presentat en el protocol
corresponent.
Els executants seran responsables del cost de reposició de mobiliari urbà o qualsevol
bé públic que resulti afectat indegudament per l’exercici de l’activitat autoritzada,
responsabilitat que quedarà garantida per la corresponent fiança dipositada.
El beneficiari de la llicència o autorització per a la realització d’activitats, ocupació o
col·locació d’instal·lacions a espais i terrenys de titularitat municipal, o l’ ús massiu de
camins públic respondrà del correcte estat dels immobles municipals un cop finalitzada
l’ocupació, o del correcte estat dels camins, que hauran de quedar en el mateix estat
en que es trobaven en el moment d’inici de l’activitat, essent al seu càrrec les
despeses corresponents a la reconstrucció o reparació dels mateixos.
Si els danys o deteriorament dels immobles o dels camins municipals esdevinguessin
irreparables, l’Ajuntament d’Argençola tindrà dret a ser indemnitzat pel beneficiari de
l’autorització d’utilització del domini públic municipal. L’import de la indemnització a
percebre per l’Ajuntament d’Argençola serà el corresponent al valor els béns destruïts
o a l’import del deteriorament dels béns danyats, segons es regula a l’article 24.5 de la
Llei d’Hisendes Locals. Aquest precepte prohibeix, així mateix, la condonació parcial o
total d’aquestes indemnitzacions.
Article 10. Denegació d’autoritzacions.
L’existència d’una taxa no exclou que l’Ajuntament d’Argençola pugui denegar
peticions d’ús de l’espai públic per raons de manca d’idoneïtat de la petició respecte
del lloc, riscos que es puguin derivar, impossibilitat de disposar dels serveis
necessaris, presumpció de comportaments irresponsables o altres raons
fonamentades en la denegació.
En relació a l’ ús massiu de camins municipals, l’ajuntament no autoritzarà cap
esdeveniment sense que l’organitzador disposi de la corresponent pòlissa de
responsabilitat civil i d’accidents, i, si s’escau, de les corresponents autoritzacions
caràcter sectorial: Xarxa Natura 2000 informe preceptiu DARPAMN, així com del
corresponent Pla d’Emergència i d’Autoprotecció d’acord al previst en el decret
30/2015 de 30 de març que aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar
mesures d’autoprotecció.
Tampoc autoritzarà recorreguts o actuacions que impliquin consolidar els corriols com
a camins de pas habitual.

Article 11. Infraccions.
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Es consideraran infraccions:
- El no compliment de l’article 4.1 d’aquesta ordenança.
- No disposar de l’autorització per a l’ocupació o l’ ús dels espais públics, i camins de
titularitat municipal, d’acord amb el que preveu l’article 4.2 d’aquesta ordenança, ja
sigui perquè no s’hagi demanat, jo sigui perquè hagi estat denegada.
- La no reparació dels possibles danys que es puguin ocasionar d’acord amb el que
determina l’article 9 d’aquesta ordenança.

Article 12. Sancions.
L’Ajuntament d’Argençola reserva la possibilitat de perseguir per qualsevol via de dret
les activitats no autoritzades o l’incompliment de les mateixes, tant per dirimir possibles
responsabilitats com pel rescabalament de danys causats.
Per determinar les sancions d’ordre pecuniari, aquesta ordenança es remet a allò que
es disposa en el capítol 6 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a la Llei 39/2015 d’1 d’octubre,
de Procediment Administratiu comú de les administracions públiques, al RD 1398/93,
de 4 d’agost pel qual s’aprova el Reglament per a l’exercici de la potestat
sancionadors, i al Decret 278/93, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador
als àmbits de competència de la Generalitat, en tot ellò que sigui d’aplicació a les
corporacions locals.

Disposició final
Aquesta Ordenança va ser modificada pel ple extraordinari de l'Ajuntament d'
Argençola, celebrat el 18 d'octubre de 2017, publicada en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona el 30 de desembre de 2017, entrarà en vigor el dia 1 de gener
de 2018 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.
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ANNEX DE TARIFES I FIANCES
ÚS D’ESPAIS PÚBLICS, TERRENYS, I ÚS MASSIU DE CAMINS DE TITULARITAT
MUNICIPAL
1. TARIFES
1 Representacions o actes diversos, per cada sessió.
2 Presentacions, recepcions, i actes assimilables en algun espai
públic, amb muntatge de carpes o similar.
3 Acotació d’espai per activitats esportives, lúdiques o de lleure
fins 50 participants.
4 Acotació d’espai per activitats escolars lliure fins 50
participants.
5 5.1 Ús de camins per activitats esportives i de lleure amb més
de 51 participants (Curses excursionistes, BTT, Enduro,
cavalls...)

100,00 €
300,00 €
100,00 €
50,00 €
200,00 €
I
1,50 €

5.2 Per cada participant inscrit a l’activitat.
6 Ocupació de terrenys per execució d’activitats econòmiques o
productives, per cada sessió o jornada:
30,00 €
7 Ocupació del Local Social i servei de bar, per dia
200,00 €
8 Instal·lació de cartells o tanques publicitàries, per m2 de les
mesures de suport, per cada m2/ trimestre o fracció.
20 €
9 Rodatge d’espots publicitaris, activitats cinematogràfiques o
televisives, per cada sessió.
200 €
Als efectes d’aplicació de les tarifes, es considera una sessió el període de temps de
quatre hores dins del mateix dia. S’entenen dies sencers sense que es puguin
fraccionar.
2. FIANCES PER L’ ÚS DE CAMINS DE TITULARITAT MUNICIPAL
1 Activitats amb menys de 100 persones inscrites
1.000 €
2 Activitats amb entre 101 i 250 persones inscrites
1.200 €
3 Activitats amb entre 251 i 500 persones inscrites
1.500 €
4 Activitats amb entre 501 i 1000 persones inscrites
2.000 €
5 Activitats amb més de 1001 persones inscrites
3.000 €
Si l’activitat consisteix en curses d’Enduro o Quads o altres vehicles motoritzats, els
imports indicats s’incrementaran en un 100%.
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