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Ordenança Fiscal Núm. 18 
TAXA  PER LA UTILITZACIO PRIVATIVA O L'APROFITAMENT  ESPECIAL DEL DOMINI 

PUBLIC LOCAL 
 
 
Article 1r. Concepte 
 
De conformitat amb el que es preveu en l'article 20.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març de 2004, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aquest municipi estableix la Taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials per 
l'ocupació de terrenys d'ús públic que se'n derivin de les instal·lacions de quioscos en la via 
pública, mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i 
altres instal·lacions anàlogues; l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i 
qualsevol remoguda del paviment o de les voreres en la via pública; ocupació temporal de 
terrenys d'ús públic amb finalitat comercial (amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, parades, 
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries del carrer i ambulants i 
rodatge cinematogràfic); l’entrada de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai 
de domini públic local i reserves de via pública per a aparcament exclusiu, ocupacions 
temporals, tancat d’obres (majors i menors) i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol 
tipus, amb independència de que s’hagi demanat o obtingut la corresponent autorització 
administrativa; i en general totes les utilitzacions privatives o aprofitaments especials del 
subsòl, el sòl i la volada de la via pública, que s'especifica a l'annex segon, que es regirà per 
aquesta ordenança. 
 
Article 2n. Obligats al pagament 
 
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança, les persones físiques o 
jurídiques o entitats que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en 
benefici particular, de conformitat a alguns dels supòsits previstos a l’article 20.3 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals.  
 
Seran substituts del contribuent, en les taxes establertes per la utilització privativa o 
l’aprofitament especial per entrades de vehicles o carruatges a través de les voreres i per la 
seva construcció, manteniment, modificació o supressió, els propietaris de les finques i locals a 
que donin accés dites entrades de vehicles, els quals podran repercutir les quotes sobre els 
respectius beneficiaris. 
 
Els subjectes passius que acreditin mitjançant declaració jurada la no entrada de vehicles a 
través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local no estaran subjectes al 
fet imposable de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic 
local. 
 
Article 3t. Quantia 
 
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa a l'annex segon, en 

relació a la superfície ocupada pels aprofitaments. 
 
2. Les tarifes de la taxa seran les que figuren als epígrafs corresponents, essent aquestes 

compatibles entre sí. 
 
Article 4t. Normes de gestió 

1. S’estableix el règim de liquidació.  
 
2. Les persones interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta 

ordenança, hauran de sol·licitar prèviament la llicència o concessió corresponent i formular 
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una declaració on hi consti la superfície de l’aprofitament. S’hi acompanyarà un plànol 
detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva situació en el municipi. 

 
Els serveis tècnics d'aquest municipi comprovaran i investigaran les declaracions 
formulades pels interessats, i les autoritzacions es concediran si no es troben diferències 
amb les peticions de llicències. Si n'hi havia, aquestes es notificaran als interessats i es 
giraran, si és el cas, les liquidacions complementàries que s'escaiguin. Les autoritzacions 
es concediran quan els interessats hagin arranjat les diferències i, si s'escau, quan hagin 
realitzat els ingressos complementaris corresponents. 

 
3. Quan es tracti d'obres que s'hagin de realitzar immediatament perquè la seva demora pot 

produir greus perjudicis (fuites de gas, fusió de cables, etc.), aquestes obres es podran 
iniciar sense haver obtingut la llicència municipal amb l'obligació de sol·licitar la llicència 
dintre de les vint-i-quatre hores següents a l'inici de les obres i justificar la raó de la seva 
urgència. 

 
4. Si no s'ha determinat exactament la durada de l'aprofitament, una vegada estigui 

autoritzada l'ocupació, hom l'entendrà prorrogada mentre no es presenti la declaració de 
baixa. 

 
5. Les quantitats exigibles d'acord amb la tarifa es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat 

o realitzat i seran irreduïbles pels períodes naturals de temps assenyalats en els epígrafs 
respectius, excepte l’aprofitament del domini públic per les taules i cadires amb finalitat 
lucrativa, i l’exposició de productes a la via pública per part dels comerços la quota del 
qual es prorratejarà per trimestres naturals, en cas de baixes o noves altes. 

 
6. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període natural de 

temps següent al que assenyala l'epígraf corresponent de la tarifa. Sigui quina sigui la 
causa que hom al·legui en contrari, la no presentació de la baixa determinarà l'obligació de 
continuar pagant la taxa. 

 
7. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no es podran cedir o subarrendar a tercers. 

L'incompliment d'aquesta prescripció provocarà l’anul·lació de la llicència. 
 
8. Quan es tracti de l'obertura de sondatges per a la connexió de serveis, la reparació del 

paviment o el terreny remogut, anirà, en tot cas, a càrrec i compte exclusius de qui se 
n'hagi beneficiat. Per garantir que l'interessat procedeix a la seva perfecta reparació, per 
poder tramitar la sol·licitud haurà d'acreditar l'haver constituït la fiança corresponent. Si la 
garantia constituïda no era suficient per cobrir l'import de les obres que s'han d'executar, 
l'interessat abonarà la diferència d'acord amb el compte que formuli el tècnic municipal. Els 
Serveis tècnics  comunicaran a l'administració de rendes el termini concedit per la 
utilització del sondatge en cada cas. Si, transcorregut el termini autoritzat, encara estigués 
obert o el paviment no quedi totalment reparat i en condicions d'ús normal, es liquidaran 
els nous drets, d'acord amb la tarifa, sense perjudici de les sancions que l'alcaldia pugui 
imposar. 

 
9. En el cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar la devolució 

de l’import ingressat. 
 
10. Quan, per causa dels aprofitaments regulats en aquesta ordenança, es produïssin 

desperfectes en el paviment o les instal·lacions de la via pública, serà d’aplicació allò 
previst a l'article 24.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
11. Quan  es  tracti  d’autoritzacions  que  ja  estan  concedides  i  que no  tenen  una durada 

limitada i per tant estan incloses en padrons i es cobren per anys  naturals, la falta de 
pagament  d’un rebut  dins del  període voluntari serà motiu de baixa de la concessió. 
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12. Si les obres a què fan referència els Epígrafs primer i segon de l’Annex s'interrompien 
durant un temps superior a 1 mes, sense causa justificada, les quantitats que en resultin 
d'aplicar la tarifa segona tindran un recàrrec del 200 per cent a partir del segon mes i en el 
cas que, quan hagin finalitzat les obres, els aprofitaments continuïn, les quantitats tindran 
un recàrrec d'un 500 per cent. 

 
13. No hauran d’abonar les taxes definides els Epígrafs primer i segon de l’Annex segon quan 

del resultat d’aplicar els paràmetres determinants de la quota surti una taxa inferior a 6,70 
€.  

 
14. Quant a les parades amb reserva de lloc del mercat setmanal hauran de presentar 

anualment, dins de l’últim trimestre de l’any, el corresponent justificant d’estar al corrent 
del pagament de l’Impost d’Activitats Econòmiques. 

 
15. Als efectes de la present Ordenança s’entendrà com a dies de la Festa Major i dies de la 

Fira de Santa Llúcia aquells que estiguin declarats com a tals en el corresponent 
Programa de Festes elaborat per l’Ajuntament. 

 
Correspon a la Junta de Govern Local la declaració d’una activitat socio-cultural com 
d’interès general per al municipi. 

 
Article 5è. Meritació 
 
 1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix: 
 

a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments en la via pública, en el moment de 
sol·licitar la llicència o concessió corresponent. No es tramitarà la sol·licitud, fins que no 
s’hagi efectuat el pagament de la taxa per part del sol·licitant. 

 
b) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats prorrogats, l’últim 

dia de gener de cada any natural. 
 
c) Quan es tracti de reserves de via pública per a aparcament exclusiu, ocupacionals 

temporals, tancat d’obres (major i menors) i càrrega i descàrrega de mercaderies de 
qualsevol tipus es merita, i sorgeix l’obligació de contribuir, quan s’inicia l’ús privatiu o 
l’aprofitament especial del domini públic local. 

 
d) Quan es tracti d’entrada de vehicles a través de les voreres, la naturalesa material 

d’aquesta exigeix la seva meritació periòdica, que tindrà lloc el dia 1 de gener de cada 
any i el període impositiu de la qual serà l’any natural. 

 
2. El pagament de la taxa es realitzarà: 
 

a) Quan es tracti d'autoritzacions de nous aprofitaments o d'aprofitaments amb una durada 
limitada, per ingrés directe en la dipositaria municipal o allà on establís l'Excm. 
Ajuntament, però sempre abans de retirar la llicència o la denominació que 
correspongui. En el cas de pagament de la taxa del punt 2 de l’epígraf quart de l’Annex 
segon s’estableix la possibilitat de realitzar pagaments mensuals. 

 
b) Quan es tracti d'autoritzacions que ja estan concedides i que no tenen una durada 

limitada, una vegada s'hagin inclòs en els padrons o matrícules corresponents 
d'aquesta taxa, per anys naturals  en les oficines de la recaptació municipal, o allà on 
establís l'Ajuntament. 

 
Article 6è. Infraccions i sancions  
 
Les infraccions d'aquesta Ordenança es castigaran per l'Alcaldia d'acord amb que estableix la 
LGT. 
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Les multes per infracció tributària són  independents i compatibles amb les que pugui imposar 
l'Alcaldia per contravenció de l'Ordenança de Policia de vies públiques. 
 
DISPOSICIONS FINALS 
 
Aquesta ordenança que consta de deu articles i una disposició transitòria, ha estat aprovada 
pel Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària de data 24 de novembre de 2016, i començarà 
a regir una vegada hagi estat publicada la modificació en el B.O.P. de Tarragona. El seu 
període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació.  En cas 
de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.  
 
La present ordenança s’ha aprovat per donar compliment a la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de 
modificació del Règim Legal de les Taxes Estatals i Locals i de Reordenació de les Prestacions 
Patrimonials de Caràcter Públic. 
 
 
Joan Sans i Freixas                                              Josep Raja Molinari 
L’ALCALDE                                                         REGIDOR D’HISENDA 
 
 
 
Alexandre Pallarès Cervilla 
EL SECRETARI-INTERVENTOR 
 
L’Arboç, 24 de novembre de 2016 
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ANNEX PRIMER 
 

1. Índex Alfabètic De Vies Públiques  
 
Codi via Nom Tipus Categoria 
 
0027 Abat Escarrè cr Segona 
0201 Abat Josep Freixes cr Primera 
0051 Aigua cr Segona 
0062 Alcalà de Guadaira cr Segona 
0200 Andreu Suriol cr Segona 
0037 Angel Guimerà cr Segona 
0016 Anselm Clavé cr Segona 
0012 Antonio Machado pl Segona 
0165 Autopistas A-7 ** Tercera 
0064 Avilès cr Segona 
0011 Badalota pl Primera 
0086 Ball de Bastons ram. Primera 
0038 Banyeres ca Tercera 
0059 Barana pt Segona 
0085 Barcelona cr Segona 
0010 Bell Esguard cr Segona 
0024 Boleda cr Segona 
0055 Bonsoms bd Segona 
0069 Camí de Valls ca Tercera 
0042 Can Gallart ma Tercera 
0039 Can Vies b Tercera 
0083 Casetes Puigmoltó b Tercera 
0057 Castellet ct Tercera 
0087 Catalunya, plaça pl Primera 
0009 Cementiri ca Tercera 
0050 Centre cr Segona 
0067 Clariana ca Tercera 
0019 Constitució pl Segona 
0166 Cristaleria av Segona 
0171 Nacional 340 ct Tercera 
0088 Dr. Victor Mallol cr Segona 
0065 Dr. Paré Ferran cr Segona 
0014 Dr. Vives Mañé cr Segona 
0031 Minyons cr Segona 
0047 Fassina cr Segona 
0003 Ferrocarril ca Tercera 
0007 Francesc Macià cr Segona 
0168 Francesc Palau cr Segona 
0155 Gaieta Viaplana pl Segona 
0025 Gener rb Primera 
0089 Generalitat de Catalunya av Primera 
0056 Herois 1.808 av Primera 
0060 Hortaleza cr Segona 
0017 Horts cr Segona 
0023 Hospital cr Segona 
0052 Jardí cr Segona 
0035 Joan Maragall cr Segona 
0002 Jussà cr Segona 
0084 La Llacuneta b Tercera 
0152 Lletger ca Tercera 
0004 M. C. Verdaguer av Primera 
0001 Major cr Primera 
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0159 Masdovelles cr Segona 
0043 Masia Papiol ma Tercera 
0034 Mestre Andreu Lleonart cr Segona 
0053 Migdia cr Segona 
0029 Misers cr Segona 
0026 Muralla cr Primera 
0018 N.S. Montserrat cr Segona 
0033 Nord cr Segona 
0030 Palma cr Segona 
0045 Panxita pg Segona 
0005 Papiol ca Tercera 
0022 Pare Palau ps Segona 
0032 Pau Casals cr Segona 
0006 Pau Sicart cr Segona 
0206 Penedès, avda av Segona 
0008 Prat de la Riba cr Segona 
0028 Plateria cr Segona 
0209 Ponent cr Segona 
0008 Prat de la Riba cr Segona 
0020 Priorat av Segona 
0013 Rafael de Casanova cr Primera 
0091 Rei Pere I av Primera 
0063 Renedo cr Segona 
0049 Roca cr Segona 
0061 San Lorenzo cr Segona 
0205 Sant Jordi av Primera 
0036 Sant Julià cr Segona 
0048 Sínia cr Segona 
0157 Sol cr Segona 
0046 Tallat cr Segona 
0202 Tarragona av Segona 
0021 Trobada de Diables cr Primera 
0093 Vendrell cr Segona 
0203 Via Augusta av Primera 
0094 Vilafranca cr Segona 
 Pompeu Fabra cr Tercera 
 Santiago Rusiñol cr Tercera 
 Ricard Domingo cr Tercera 

Lluís Companys        cr Tercera 
 Nord cr Tercera 
 Institut av Tercera 
 Mercè Rodoreda cr. Tercera 
 
 

2 Índex Alfabètic De Sectors  
 
 Cristalería Española Fàbrica Tercera. 
 Industrial ctra. Banyeres Pla Especial Tercera. 
 Jardins de la Panxita Pla Especial Tercera 

Polígon El Foix Tercera 
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ANNEX SEGON 
 

Tarifes  
 
Epígraf Primer:  
 
1. Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb materials per a la construcció, runes, 

tanques, puntals, estíntols, bastides i altre tipus d’instal·lacions anàlogues, per m² o fracció 
i dia ................................................................................................................................ 1,07 € 

 
2. Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies.............................32,04 €/hora 

 
3. Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies que suposi el tancament d’un 

carrer.................................................................................................................106,79 €/hora 
 
4. Ocupació de la via pública amb la finalitat d’efectuar obres o operacions assimilades, per 

m² o fracció i setmana dia..............................................................................................1,07 € 
 
Epígraf Segon: 
 
Taxes per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la 
via pública del paviment o de les voreres: 
 
1. Per obertures de rases, per ml i dia ................................................................................ 1,07 € 
 
2. Per connexió al clavegueram. .................................................................................... 149,39 € 
 
3. Per moviment de terres, per cada m³ ............................................................................. 1,07 € 
 
Com a garantia de reposició dels danys soferts a l’espai públic, s'ingressarà en la Tresoreria 
municipal, amb caràcter previ al començament de les obres, en concepte de dipòsit 60,68 €  
per m² de via pública afectada. 
 
Epígraf Tercer:  
 
Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública: 
  
1. Quioscos destinats a la venda de bitllets de l’ONCE  ................................................EXEMPT 
 
2. Resta de quioscos, per m² any..... .............................................................................. 279,17 € 
 
Epígraf Quart:  
 
Taxa per l'ocupació temporal de terrenys d'ús públic amb finalitat comercial. 
  
1. Mercat setmanal                                                       
 
a)       Parades amb reserva del lloc: 

1. Inscripció en el cens                          10,00 € 
2. Ocupació per m²/any 66,30 € 

 
b)      Parades sense reserva de lloc, per un dia: 

 Ocupació per m²/dia                  10,00 € 
   
El meritament de la taxa té una periodicitat trimestral, iniciant-se el dia 1 del mes corresponent a trimestre 
natural en el qual és produeixi l’ocupació.  
 
2. Taules, cadires i tarimes amb finalitat lucrativa: 
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a)       Ocupació mensual  

Mesos  
Preu Taula/mes  
Vies de 1ª Categoria  

Preu Taula/mes  
Vies d'Altres Categories

Agost                         15,00 €                           9,00 €  
Abril-Maig-Juny-Juliol-Setembre                           5,70 €                           4,20 €  
Gener-Febrer-Març-Octubre-Novembre-Desembre                           4,50 €                           3,60 €  
 
S’aplicarà un descompte del 30% si es demana l’ocupació de la via pública amb taules, cadires i tarimes 
amb finalitat lucrativa trimestralment, sempre i quan es tracti del 1r, 2n i 4t trimestre de l’any natural.  
 
b)      Ocupació durant Festa Major i Fira de Santa Llúcia. Aquest apartat és independent de l’aplicació de 
l’apartat anterior. 

 
Preu Taula  
Vies de 1ª Categoria  

Preu Taula  
Vies d'Altres Categories

Festa Major                           6,00 €                           3,60 €  
Fira Santa Llúcia                   4,50 €  En les vies del recinte firal 
  
El meritament de la taxa té una periodicitat trimestral, iniciant-se el dia 1 del primer mes corresponent a 
trimestre natural en el qual és produeixi l’ocupació. 
 
S’aplicarà un descompte del 50%, únicament, per les 15 primeres taules sol·licitades expressament per la 
Festa Major i la Fira de Santa Llúcia. 
 
S’establirà un recàrrec del 20% sobre els epígrafs a) i b), en concepte d’ocupació de la via pública en 
motiu d’instal·lar una tarima. 
 
c) Ocupació durant altres festivitats: 

 
Preu Taula  
Vies de 1ª Categoria  

Preu Taula  
Vies d'Altres Categories  

Altres festivitats                           3,00 €/taula/dia                           2,50 €/taula/dia
 
d) Ocupació del domini públic amb material per a l’exercici d’activitats comercials, empresarials 

o de qualsevol tipus fora d’horari comercial, ocupant terrenys de domini públic local, 
s’estableixen les següents tarifes: 

 
- Ocupació d’un espai entre 1 – 2 m² ...................................................... 2,50 €/mes 
- Ocupació d’un espai entre 2 – 5 m² ...................................................... 5,00 €/mes 
- Ocupació d’un espai entre 5 – 10 m² .................................................. 10,00 €/mes 

 
3. Comerços que exposen els seus productes a la via pública, tal com barres per servir 

begudes, productes alimentaris, productes tèxtils, entre altres productes: 
a) Ocupació diària per m² al semestre ................................................................ 10,00 € 
b) Ocupació durant la Fira de Santa Llúcia, Festa Major, revetlles festives i dies 

festius, fins a 3 metres lineals, per unitat........................................................ 60,00 € 
L’epígraf b) serà a banda de la taxa de la lletra a) 
c) Ocupació diària dels comerços de venda ambulant per m² al mes .................. 6,00 € 

 
4. Llicències durant fires o festivitats: 
 
a) Casetes i parades de venda ambulant, en general, per m² i dia ..................................... 6,00 € 
b) Casetes i parades durant la Fira de Santa Llúcia i Festa Major per m² i dia.. ................. 5,00 € 
L’epígraf b) serà a banda de les taxes de les lletres a), c), d) i e) 
c)  Circ, per unitat i dia: 

• D’ocupació durant el muntatge i desmuntatge ....................................................... 50,00 € 
• D’actuació ............................................................................................................. 150,00 € 

d) Atraccions fins a 40 m² ................................................................................................. 180,00 € 
e) Atraccions a partir de 41 m² ......................................................................................... 250,00 € 
f) Espectacles culturals, teatre i música, per unitat i dia ................................................... 60,00 € 
L’epígraf f) tindran cost zero si són d’iniciativa pública o d’entitats sense ànim de lucre 
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g) Activitats socio-cultural  d’interès general per al municipi, per unitat i dia ....................... 0,00 € 
h) Altres espectacles, per unitat i dia ................................................................................. 60,00 € 
i) Per activitats promogudes per entitats del municipi ......................................................... 0,00 € 
L’epígraf i) tindrà cost zero condicionat a l’obtenció del permís de la Corporació Local. 
 
En qualsevol cas, totes les despeses originades per consums (electricitat, aigua, etc) seran a 
càrrec del titular de la llicència. 
 
5. Rodatge cinematogràfic: per l'ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic per al rodatge 

de pel·lícules comercials, al dia, per m² o fracció ............................................................... 10 € 
 
6. Mercats no professionals: 
 
a) Parades de venda ambulant, en general, per metres lineals i dia: 
 - Parades fins a 3 metres  ........................................................................................................  4 € 
 - Parades de més de 3 metres  ................................................................................................  8 € 
 
Epígraf Cinquè:  

 
Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini 
públic local i reserves de via pública per a aparcament exclusiu, càrrega  i descàrrega de 
mercaderies de qualsevol tipus. 
 
1. Aprofitament especial per entrada de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre 

espai de domini públic local: 
1.1. Particulars: 
1.1.1 Per entrada de vehicles a propietats de particulars, per unitat d’entrada i any ...29,00 € 
1.1.2 Per cada plaça o espai destinat a aparcament o susceptible de tenir aquest ús, per 

unitat i any ....................................................................................................  ......... 9,00 € 
1.2. Comunitats de propietaris: 
1.2.1 Per entrada de vehicles a propietats de comunitats de propietaris, per unitat d’entrada 

i any ...................................................................................................................... 45,00 € 
1.2.2 Per cada plaça o espai destinat a aparcament o susceptible de tenir aquest ús, per 

unitat i any ............................................................................................................ 12,00 € 
1.3. Negocis, lloguer o pupil·latge:  
1.3.1 Per entrada de vehicles a propietats de negocis, lloguer o pupil·latge, per unitat 

d’entrada i any ................................................................................................. 55,00 € 
1.3.2 Per cada plaça o espai destinat a aparcament o susceptible de tenir aquest ús, per 

unitat i any ............................................................................................................ 12,00 € 
1.3.3 Per cada plaça o espai destinat a aparcament o susceptible de tenir aquest ús, per 

unitat a partir de la 26ena plaça o espai i any ....................................................... 6,00 € 
 

2. Reserva de via pública: 
2.1. Gual fins a 3 metres lineals, per unitat i any ......................................................... 12,00 € 
2.2. Per cada metre lineal més o fracció, per unitat i any .............................................. 3,00 € 
2.3. Per expedició placa gual ....................................................................................... 12,00 € 

 
3. Reserves de via pública per aparcament exclusiu: 

3.1. Reserva d’aparcament fix amb finalitat lucrativa, per unitat ..................... 15,00 €/mes 
3.2. Reserva d’aparcament fix en zona de càrrega i descàrrega de mercaderies de 

qualsevol tipus, per metre lineal o fracció i any ............................................  ....... 28,50 € 
3.3. Reserva d’aparcament fix per obres, per m² o fracció i dia ..........................  ....... 50,25 € 

. 
4 Reposició dels comandaments a distàncies per la realització del sistema d’obertura de les 

pilones automàtiques situades a la via pública .............................................................. 30,00 € 
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