ANNEX 1 A L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC.

OCUPACIONS A LES PLATGES.

Article 1r.
Naturalesa .

De conformitat amb el RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals, els articles 20 al 27 de l’esmentat RDL i en especial el 20.3,
s’estableix i regula la present taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de les
platges del municipi, donada la restricció de l’ús públic que implica la utilització o aprofitament
de les platges amb la Instal·lació de tendals, hamaques, guinguetes i altres elements de
caràcter no fix.

Article 2n.
Naixement de l’obligació de contribuir.

L’obligació de contribuir neix pel fet de l’ocupació de les platges, bé sigui amb llicència
individual, en el cas de les ocupacions temporals i aïllades o per la concessió municipal de
l’explotació dels serveis que necessitin instal·lacions fixes.

La durada d’aquestes autoritzacions, inferior a un any, vindrà donada per la llicència municipal
d’autorització corresponent.

Article 3r.
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Persones obligades al pagament.

Estaran obligades al pagament de les corresponents taxes, que s’exigeixen en règim
d’autoliquidació, els titulars de les llicències municipals, bé siguin per ocupacions individuals i
aïllades, o per explotació dels serveis.

Article 4t.
Bases.

La base d’aquesta taxa està constituïda pels metres quadrats de superfície ocupada o per
unitat, en el seu cas, tenint en compte la distribució que s’assenyali sobre el terreny.

Article 5è.
Normes de Gestió.

Les taxes seran anuals i irreductibles i independents de la utilització i de la data d’inici de
l’explotació i del temps o període de la seva concessió.

Podran recaptar-se les ocupacions individuals i aïllades, en forma de tiquets, mitjançant
recaptador nomenat a l’efecte per l’Ajuntament.
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Article 6è.
Tarifes

Les tarifes d'aquest annex d'ocupacions de platges són les següents:

1. ZONIFICACIO i MODUL-BASE DE PREU DEL SOL.

Zona de 1a. CATEGORIA:
Tota la Platja de La Pineda.
Mòdul-base de preu del sòl: 320 €.

2. TARIFES.
1. Tendals platja, per unitat (6 m2) ................................................................ 54,90 €
2. Hamaques, cadires i similars, per unitat (2 m2)......................................................
14,30 €
3. Embarcacions (amb motor), com motos aquàtiques, etc. per unitat .......................
390,00 €
4. Embarcacions (sense motor) piragües, patins, etc. per unitat (5 m2) ....................
142,00 €
5. Ginguetes, quiosc-bar i la seva terrassa (per m2) .................................................
142,00 €
6. Altres ocupacions (per m2).....................................................................................
142,00 €

Disposició final

Aquest annex estarà vigent fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva derogació
expresses.
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