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ARTICLE 1 FONAMENT I NATURALESA
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, R.D.L. 2/2004, de 5 de març i de conformitat amb el que disposen els
articles 15 a 19 del mateix text legal, aquest Ajuntament estableix les taxes per utilitzacions
privatives o aprofitaments especials del domini públic local, les quals es regiran per aquesta
Ordenança Fiscal i pels annexos de tarifes corresponents.
ARTICLE 2 FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable d'aquestes taxes la utilització privativa o l'aprofitament especial del
domini públic local. D'acord amb això, aquest Ajuntament podrà establir taxes per qualsevol
supòsit d'utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local i, especialment pels
següents:
a) extracció de sorres i altres materials de construcció en terrenys de domini públic local.
b) construccions en terrenys d’ús públic local de pous de neu, cisternes o aljubs on es recullin
les aigües pluvials.
c) balnearis i altres aprofitaments d’aigües que no consisteixin en l’ús comú de les públiques.
d) abocament i desguàs de canalons i altres instal·lacions anàlogues en terrenys d’ús públic
local.
e) ocupació del subsòl de terrenys d’ús públic local.
f) obertura de rases, sondatges i cales en terrenys d’ús públic local, incloses carreteres, camins
i altres vies públiques locals, per a la instal·lació i reparació de canonades, conduccions i altres
instal·lacions, així com qualsevol remoguda del paviment o les voreres en la via pública.
g) ocupació de terrenys d’ús públic local amb mercaderies, materials de construcció, runes,
tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
h) entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament
exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol tipus.
i) instal·lació de reixes de pisos, lluernaris, respiradors, portes d'entrada, boques de càrrega o
elements anàlegs que ocupin el sòl o el subsòl de tota mena de vies públiques locals, per
donar llum, ventilació, accés a persones o entrada d'articles a soterranis o semisoterranis.
j) ocupació del vol de tota mena de vies públiques locals amb elements constructius tancats,
terrasses, miradors, balcons, marquesines, tendals, paravents i altres instal·lacions similars,
voladisses sobre la via pública o que sobresurtin de la línia de façana.
k) esteses, canonades i galeries per a les conduccions d’energia elèctrica, aigua, gas o
qualsevol altre fluid inclosos els pals per a línies, cables, aïlladors, caixes d'amarratge, de
distribució o de registre, transformadors, riels, bàscules, aparells de venda automàtica i altres
anàlegs que s'estableixin sobre les vies públiques o altres terrenys de domini públic local o
volin sobre aquests.
l) ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements
anàlegs, amb finalitat lucrativa.
m) instal·lació de quioscos a la via pública.
n) instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo,
situats en terrenys d’ús públic local així com indústries del carrer i ambulants i rodatge
cinematogràfic.
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o) portalades, aparadors i vitrines.
p) rodatge i arrossegament de vehicles no gravats per l'Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica.
q) trànsit de bestiar per les vies públiques o terrenys de domini públic local.
r) murs de contenció o sosteniment de terres, edificacions o tanques, ja siguin definitives o
provisionals, en vies públiques locals.
s) dipòsits i aparells distribuïdors de combustible i, en general, de qualsevol article o
mercaderia, en terrenys d’ús públic local.
t) instal·lació d'anuncis ocupant terrenys de domini públic local o visible des de carreteres,
camins veïnals i altres vies públiques locals.
u) construcció en carreteres, camins i altres vies públiques locals de revestiments i passos
sobre cunetes i en terraplens per a vehicles de qualsevol mena, així com per el pas de bestiar.
v) estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies del municipi dintre de les zones
que per a això es determinin i amb les limitacions que es puguin establir.
ARTICLE 3 SUBJECTES PASSIUS
Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei general tributària, sempre
que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular,
d'acord amb algun dels supòsits previstos a l'article anterior.
Tindran la condició de 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 què donin accés les esmentades entrades de vehicles, els quals podran repercutir, en
el seu cas, les quotes sobre els beneficiaris respectius.
Estan solidàriament obligats al pagament:
a) els qui han sol·licitat la concessió o la llicència per a la utilització privativa o l’aprofitament
especial.
b) els qui gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular,
encara que no hagin demanat la corresponent concessió, llicència o autorització.
L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estaran obligades al pagament de les
taxes per utilització privativa o aprofitaments especials del domini públic per aquells
aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per
tots aquells que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
El pagament de la taxa per utilitzacions o aprofitaments efectuats i no prèviament autoritzats o
que ultrapassin els límits de l'autorització, no comporten la legalització de les utilitzacions o
aprofitaments no autoritzats i és compatible amb la suspensió de la utilització o l'aprofitament i
amb les sancions o altres mesures que corresponguin.
Quan per raons no imputables a l'obligat al pagament de la taxa no es produeixi l'aprofitament
especial o la utilització privativa del domini públic local, procedirà la devolució de l'import
corresponent.
ARTICLE 4 QUANTIA DE LES TAXES
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L'import de les taxes previstes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini
públic local es fixarà prenent com a referència el valor que tindria en el mercat la utilitat
derivada de la utilització o l'aprofitament, en cas que els béns afectats no fossin de domini
públic.
La quota tributària serà, per a cada taxa, la que es fixa en els annexos que acompanyen a la
present ordenança fiscal.
Per a la determinació de l'import de les taxes podran tenir-se en compte criteris genèrics de
capacitat econòmica dels subjectes obligats a satisfer-les.
ARTICLE 5 INDEMNITZACIONS
Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial comporti la destrucció o el deteriorament
del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa corresponent,
estarà obligat al reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucció o
reparació i al dipòsit previ del seu import.
Si els danys són irreparables, l'entitat serà indemnitzada amb una quantitat igual al valor dels
béns destruïts o l'import del deteriorament dels danyats.
Per respondre a aquestes obligacions, els beneficiaris de la utilització privativa o de
l'aprofitament especial hauran de constituir un dipòsit previ per un import equivalent a 42,07 E
per metre quadrat del domini públic objecte d'utilització o deteriorament.
L'Ajuntament no podrà condonar totalment ni parcialment les indemnitzacions i reintegraments
previstos en el present article.
ARTICLE 6 NAIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ DE PAGAMENT
L'obligació de pagament de les taxes per utilitzacions privatives o aprofitaments especials del
domini públic local neix en el moment en què se sol·liciti la llicència o autorització corresponent.
També neix l'obligació de pagament en el moment d'efectuar una utilització privativa o un
aprofitament especial, encara que no hagi estat autoritzat.
En el moment de presentar la sol·licitud, el subjecte passiu haurà de practicar autoliquidació de
la quota conforme a la tarifa corresponent. L'autoliquidació practicada, una vegada satisfeta,
tindrà la condició de liquidació provisional i la còpia s’adjuntarà als documents de sol·licitud.
Quan es tracti d'utilitzacions o aprofitaments ja autoritzats i que per la seva naturalesa es
meritin periòdicament, l'obligació de pagament neix el dia 1 de gener de cada any i el termini
impositiu comprendrà l'any natural, excepte en aquells casos en què cada annex de tarifes fixi
un altre període diferent.
En aquells casos en què l'inici o el cessament en l’utilitzaria privativa o l'aprofitament especial
es produeixin quan ja s'ha iniciat el termini impositiu fixat per a cada taxa, aquest s’ajustarà a
aquesta circumstància, amb el conseqüent prorrateig de la quota. En termes generals, el
prorrateig tindrà caràcter semestral, excepte que l'annex de tarifes corresponent fixi un altre
període.
El prorrateig es computarà a partir de la data de la resolució municipal corresponent, tant si
es tracta de l’alta com de la baixa de la concessió.
ARTICLE 7 PAGAMENT DE LES TAXES
Les liquidacions singulars i les primeres liquidacions corresponents a l'alta en el registre
respectiu, es pagaran dins els terminis establerts per l'article 20 del Reglament General de
Recaptació i es notificaran al subjecte passiu amb els requisits i en la forma previstes en
l'article 124.1 i 2 de la Llei general tributària.
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Les taxes de venciment periòdic, les quotes corresponents als exercicis successius a l'alta,
s’hauran de satisfer en el període que determini l'Ajuntament, el qual no serà inferior a dos
mesos. Es farà la comunicació de forma col·lectiva, per edictes que es publicaran al Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, així com per altres mitjans de
comunicació que es considerin oportuns.
ARTICLE 8 DECLARACIÓ
Les persones o entitats interessades en la concessió d'utilitzacions privatives o aprofitaments
especials han de sol·licitar prèviament la llicència corresponent i formular una declaració on
consti la superfície de la utilització o l'aprofitament, acompanyant un plànol detallat de la
superfície que es pretén ocupar i de la seva situació al municipi. Les autoritzacions seran
objecte de concessió administrativa o de llicència concedida per l'alcalde, segons la seva
naturalesa i legislació aplicable i d'acord amb les determinacions de l'Ajuntament.
Una vegada la utilització o l'aprofitament s'ha autoritzat s’entendrà prorrogada mentre l’Alcaldia
no acordi la seva caducitat, o bé l'interessat presenti la baixa justificada. La presentació de la
baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període natural de temps següent al que
s'assenyali en l'epígraf de la tarifa que correspongui. Sigui quina sigui la causa que s’al·legui en
contrari, la no-presentació de la baixa determinarà l'obligació de continuar pagant la taxa.
ARTICLE 9 TAXES EMPRESES SUBMINISTRADORES
1. SUBJECTES PASSIUS
Són subjectes passius de la taxa per les utilitzacions privatives i els aprofitaments
especials constituïts en el sòl, el subsòl i la volada de les vies públiques municipals, les
empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament que resultin d’interès
general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat, com les de
proveïment d’aigua, de subministrament de gas, electricitat, telefonia fixa i altres
d’anàlogues, com també les empreses que exploten la xarxa de comunicació interna
mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica,
independentment del seu caràcter públic o privat.
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis les
empreses distribuïdores i comercialitzadores d’aquests.
Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les
empreses o entitats explotadores a què es refereix l’apartat anterior, tant si son titulars
de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els subministraments, com
si, no sent titulars de dites xarxes, ho són de dret d’ús, accés o interconnexió a
aquestes.
2. BASE IMPOSABLE
Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de la
via pública, mitjançant el qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament especial del
domini públic local, la base imposable està constituïda per la xifra d’ingressos bruts
procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme municipal les empreses
o entitats assenyalades en el punt anterior.
Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior, el
subjecte passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la xarxa està
constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment al terme municipal
minorada en les quantitats que hagi d’abonar al propietari de la xarxa, per l’ús de la
mateixa.
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Tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació obtinguda anualment
en el terme municipal els ingressos obtinguts en el període esmentat per aquestes
empreses o entitats a conseqüència dels subministraments realitzats als usuaris,
incloent-hi els procedents de lloguer, posada en marxa, conservació, modificació,
connexió, desconnexió i substitució dels comptadors, equips o instal·lacions propietat de
les empreses o del usuaris utilitzats en la prestació dels serveis esmentats i, en general,
tots aquells ingressos que hi escaiguin de la facturació realitzada pels serveis resultants
de l’activitat pròpia de les empreses subministradores. Aquests ingressos s’han de
minorar exclusivament per les partides incobrables i els saldos de cobrament dubtós,
determinats d’acord amb el que disposa la normativa reguladora de l’impost de societats i
per les partides corresponents a imports facturats indegudament per error i que hagin
estat objecte de rectificació o anul·lació. Tampoc s’inclouran entre els ingressos bruts els
impostos indirectes que graven els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades
per compte de tercers que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat que es subjecte
passiu de la taxa.
Les empreses que utilitzin xarxes alienes per realitzar els subministraments deduiran
dels seus ingressos bruts de facturació les quantitats satisfetes a d’altres empreses en
concepte d’accés o interconnexió a les xarxes d’aquestes. Les empreses titulars de les
esmentades xarxes hauran de computar les quantitats percebudes per tal concepte entre
els seus ingressos bruts de facturació.
3. TIPUS DE GRAVAMEN I QUOTA TRIBUTÀRIA
La quota tributària es determina aplicant el tipus de l’1,5 per cent a la base imposable,
considerada d’acord amb les normes expressades al punt anterior.
4. ACREDITAMENT DE LA TAXA
La taxa s’acredita quan s’iniciï l’aprofitament especial del domini públic local necessari
per a la prestació del subministrament o servei.
Quan els aprofitaments especials de xarxes que ocupen el sòl, subsòl o volada de les
vies públiques es perllonguen a diversos exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1
de gener de cada any. En aquests supòsits el període impositiu comprendrà l’any natural.
En aquests casos les empreses subministradores hauran de presentar a l’Ajuntament,
abans del 30 d’abril de cada any, la declaració corresponent a l’import dels ingressos
bruts facturats de l’exercici immediatament anterior, a l’efecte que l’Ajuntament pugui
practicat la liquidació provisional corresponent a l’exercici corrent, així com la liquidació
de diferències de l’exercici anterior. Tot això, llevat que existeixi conveni particular amb
alguna companyia subministradora, en el qual cas s’aplicaria el que aquest determini.
El pagament d’aquesta taxa és compatible amb altres establertes o que es puguin
establir per la prestació de serveis o la realització d’activitats de competència local, de les
quals les esmentades empreses o entitats hagin de ser subjectes passius d’acord amb
allò que estableix l’article 23 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals.
En cas que l’aprofitament especial o la utilització privativa comporti la destrucció o el
deteriorament del domini públic local, les empreses estan obligades, independentment de la
taxa en qüestió, a reintegrar a l’Ajuntament el cost total de les despeses de reconstrucció o
reparació respectives, i a dipositar-ne prèviament l’import, d’acord amb el que estableix
l’article 5 d’aquesta ordenança.
ARTICLE 10 TAXES DE TELEFONICA DE ESPAÑA. S.A.U.
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Les taxes que puguin correspondre a l’empresa TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. se
substituiran per una compensació en metàl·lic de periodicitat anual, de conformitat amb el que
disposa la disposició addicional 8ª de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, en relació amb la Llei 15/87 de 30 de juliol.
ARTICLE A 11 CATEGORIES DE VÍES PÚBLIQUES
Les vies públiques del municipi es classifiquen en quatre categories. Annex a les ordenances
fiscals municipals hi ha un índex alfabètic de les vies públiques municipals on s'expressa la
categoria que correspon a cada una, segons la relació aprovada pel Ple municipal de data 12
de maig de 1994.
Les vies públiques que no estiguin en l'índex alfabètic es consideraran d'última categoria i
romandran amb aquesta qualificació fins l'1 de gener de l'any següent al que el Ple de la
corporació aprovi la categoria corresponent i la seva inclusió en l'índex alfabètic de les vies
públiques.
Quan l'espai afectat per l'aprofitament especial o la utilització privativa estigui situat en la
confluència de dues o més vies públiques amb categoria diferent, hom aplicarà la tarifa que
correspongui a la via de categoria superior.
Els parcs, jardins i deveses municipals es consideren vies públiques de primera categoria.
Les utilitzacions o aprofitaments que es realitzin en terrenys de propietat municipal tributaran
com si haguessin estat efectuats en la via de categoria superior amb què confrontin.
ARTICLE B 11 ANNEXOS DE TARIFES
Aquesta ordenança inclou 9 annexos amb les tarifes que s'estableixen per a cada utilització o
aprofitament que ha acordat establir el Ple municipal.
ARTICLE 12 DATA DE VIGÈNCIA I APROVACIÓ
Aquesta ordenança, així com els seus 9 annexos de tarifes, entrarà en vigor l'1 de gener de
1999 i regiran en aquest terme municipal fins que s'acordi la seva modificació o derogació
expresses.
Aquesta ordenança ha estat modificada pel Ple en sessió celebrada a Sant Joan Despí, a 13
de febrer de 2003, de data 14 d’octubre de 2004 i de data 14 de desembre de 2006 i tal com
queda redactada regirà des del dia 1 de gener de l’any 2008 i continuarà vigent mentre no
se n'acordi la modificació o derogació.
En cas de modificació parcial, els articles i tarifes no modificats restaran vigents.
Sant Joan Despí, 2 de gener de 2016
LA SECRETARIA,
VIST I PLAU
L’ALCALDE PRESIDENT,
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ANNEX 1
TAXA PER LA INSTAL·LACIÓ DE QUIOSCOS A LA VIA PÚBLICA
Classe d’instal·lació

Euros

A. Quioscos dedicats a la venda de begudes alcohòliques, cafès, refrescos,
etc., per m2 i mes
−

Carrers de 1ª categoria

27,70

−

Carrers de 2ª categoria

26,65

−

Carrers de 3ª categoria

25,65

−

Carrers de 4ª categoria

24,60

B. Quioscos dedicats a la venda de premsa, llibres, expenedora de tabacs,
llaminadures, etc., per m2 i mes
−

Carrers de 1ª categoria

14,90

−

Carrers de 2ª categoria

14,60

−

Carrers de 3ª categoria

14,50

−

Carrers de 4ª categoria

14,45

C. Quioscos dedicats a la venda de gelats, refrescos i altres articles
propis de temporada i no determinats expressament en un altre epígraf
d'aquest Annex, per m2 i mes
−

Carrers de 1ª categoria

27,70

−

Carrers de 2ª categoria

26,65

−

Carrers de 3ª categoria

25,65

−

Carrers de 4ª categoria

24,60

D. Quioscos de massa fregida, per m2 i mes
−

Carrers de 1ª categoria

27,70

−

Carrers de 2ª categoria

26,65

−

Carrers de 3ª categoria

25,65

−

Carrers de 4ª categoria

24,60

E. Quioscos dedicats a la venda de flors, per m2 i mes
−

Carrers de 1ª categoria

27,70

−

Carrers de 2ª categoria

26,65

−

Carrers de 3ª categoria

25,65

−

Carrers de 4ª categoria

24,60
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F. Quioscos dedicats a la venda de loteria, apostes,
cupons, travesses i altres, per m2 i mes tots

22,25

G. Quioscos dedicats a la venda d'altres articles no inclosos en un altre
epígraf d'aquest Annex, per m2 i mes
−

Carrers de 1ª categoria

27,70

−

Carrers de 2ª categoria

26,65

−

Carrers de 3ª categoria

25,65

−

Carrers de 4ª categoria

24,60

Les tarifes del present Annex han estat modificades per acord del Ple de data 24 de desembre
de 1999, de data 10 d’octubre de 2000, de data 25 d’octubre de 2001, de data 7 de novembre
de 2002, de data 18 de desembre de 2003, de data 14 d’octubre de 2004, de data 3 de
novembre de 2005, de data 14 de desembre de 2006,de data 24 d’octubre de 2008, de data 16
d’octubre de 2009 i de data 25 d’octubre de 2010, de data 28 d’octubre de 2011, de data 30
d’octubre de 2012 i de data 23 d’octubre de 2013 i tal com queden redactades regiran en
aquest terme municipal des de l’1 de gener de 2014 fins a la seva modificació o derogació
expresses.
Sant Joan Despí, 2 de gener de 2016
VIST I PLAU
L’ALCALDE PRESIDENT,

LA SECRETARIA
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ANNEX 2
TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB
FINALITAT LUCRATIVA
A/ Valors i altres elements per m2 d'ocupació de via pública
Temporada

Euros

1 dia

0,56

1 mes

14,70

3 mesos

29,40

6 mesos (maig/octubre)

37,30

1 any (gener/desembre)

67,80

B/ Valors i altres elements per m2. d'ocupació de via pública: pl. de l'Església, pl. de l'Ermita,
passeig del Canal, carrer del Gran Capità, passatge de Sant Miquel i pl. d'Antonio Machado.
Temporada

Euros

1 dia

0,68

1 mes

18,10

3 mesos (temporada estiu)

33,95

6 mesos (maig/octubre)

43,05

1 any (gener/desembre)

84,80

A la quota obtinguda, d'acord amb els apartats anteriors, s’aplicarà l'índex corrector que
correspongui, segons l'escala següent:
-

En carrers de 4 a. categoria.............. 1

-

En carrers de 3 a. categoria.............. 1,1

-

En carrers de 2 a. categoria.............. 1,2

- En carrers de 1 a. categoria.............. 1,3
En aquelles autoritzacions d’ocupació per temporada de 6 mesos en que es demani
prorroga, aquesta exclusivament s’autoritzarà per un mes i les taxes s’ajustaran a la part
proporcional de la temporada autoritzada inicialment..
Les tarifes del present Annex han estat modificades per acord del Ple de data 24 de desembre
de 1999, de data 10 d’octubre de 2000, de data 25 d’octubre de 2001, de data 7 de novembre
de 2002, de data 18 de desembre de 2003, de data 14 d’octubre de 2004, de data 3 de
novembre de 2005 i de data 14 de desembre de 2006, de data 24 d’octubre de 2008, de data
16 d’octubre de 2009 i de data 25 d’octubre de 2010, de data 28 d’octubre de 2011, de data 30
d’octubre de 2012 i de data 23 d’octubre de 2013 i tal com queden redactades regiran en
aquest terme municipal des de l’1 de gener de 2014 fins a la seva modificació o derogació
expresses.
Sant Joan Despí, 2 de gener de 2016
VIST I PLAU
L’ALCALDE PRESIDENT

LA SECRETARIA,
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ANNEX 3
TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES,
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTINTOLS,
BASTIDES IALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES
Epígraf

Euros

TARIFA PRIMERA
A. Ocupació de via publica per vehicles per les denominades
mudances, per tram de via publica afectat i dia
-

carrers 1ª categoria

48,25

-

carrers 2ª categoria

43,25

-

carrers 3ª categoria

36,10

-

carrers 4ª categoria

34,95

B. Ocupació de via publica per grues, camions i altres vehicles de
p.m.a. superior a 3.500 kg, per tram de via publica afectat i dia
−

carrers 1ª categoria

143,60

−

carrers 2ª categoria

129,15

−

carrers 3ª categoria

116,45

−

carrers 4ª categoria

93,30

TARIFA SEGONA
A. Ocupació de la via pública amb mercaderies: ocupació o reserva
especial transitòria de la via pública, per m2 o fracció i dia
−

carrers 1ª categoria

1,70

−

carrers 2ª categoria

1,35

−

carrers 3ª categoria

1,20

−

carrers 4ª categoria

1,15

B. Ocupació de la via pública per establiments comercials o
industrials, per m2 o fracció a l’any
−

carrers 1ª categoria

45,60

−

carrers 2ª categoria

41,00

−

carrers 3ª categoria

37,70

− carrers 4ª categoria
TARIFA TERCERA
Ocupació amb materials de construcció, per m2 o fracció i dia

34,45

−

carrers 1ª categoria

1,70

−

carrers 2ª categoria

1,35
12

−

carrers 3ª categoria

1,20

−

carrers 4ª categoria

1,15

TARIFA QUARTA
tanques, puntals, estintols i bastides
A. per m2 o fracció i dia
−

carrers 1ª categoria

1,70

−

carrers 2ª categoria

1,35

−

carrers 3ª categoria

1,20

−

carrers 4ª categoria

1,15

B. per cada element i dia
−

carrers 1ª categoria

3,35

−

carrers 2ª categoria

2,80

−

carrers 3ª categoria

2,20

−

carrers 4ª categoria

1,95

Les tarifes del present Annex han estat modificades per acord de Ple de data 24 de desembre
de 1999, de data 10 d’octubre de 2000, de data 25 d’octubre de 2001, de data 7 de novembre
de 2002, de data 18 de desembre de 2003, de data 14 d’octubre de 2004, de data 3 de
novembre de 2005 i de data 14 de desembre de 2006, de data 24 d’octubre de 2008, de data
16 d’octubre de 2009, de data 25 d’octubre de 2010, de data 28 d’octubre de 2011, de data 30
d’octubre de 2012 i de data 23 d’octubre de 2013 i tal com queden redactades regiran en
aquest terme municipal des de l’1 de gener de 2014 fins a la seva modificació o derogació
expresses.

Sant Joan Despí, 2 de gener de 2016
VIST I PLAU
L’ALCALDE PRESIDENT

LA SECRETARIA
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ANNEX 4
TAXA PER L'OBERTURA DE SONDATGES O RASES EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC I
QUALSEVOL REMOGUDA DE LA VIA PÚBLICA, DEL PAVIMENT O DE LES VORERES
Epígraf

Euros

A. Aprofitament de la via publica
NÚM. 1: Construir o suprimir passos de carruatges, sigui quin sigui el seu ús, per
metre quadrat o fracció
−

carrers 1ª categoria

78,15

−

carrers 2ª categoria

72,70

−

carrers 3ª categoria

59,90

−

carrers 4ª categoria

52,60

NÚM. 2: Construir o reparar voreres destruïdes o deteriorades pels particulars, per
metre lineal o fracció
−

carrers 1ª categoria

39,40

−

carrers 2ª categoria

36,80

−

carrers 3ª categoria

35,05

−

carrers 4ª categoria

25,00

NÚM. 3:
a) Obertura de cales per a la reparació d’avaries produïdes en canalitzacions o
preses de gas, electricitat, revestiments, etc., per metre o fracció
−

carrers 1ª categoria

39,40

−

carrers 2ª categoria

36,80

−

carrers 3ª categoria

35,05

−

carrers 4ª categoria

25,00

b) Obertura de cales per a realitzar noves preses de gas, electricitat, aigua, estesa
de cables o canonades, col·locació de rails i pals, o per suprimir les que ja existien
com aixecar canonades, condemnar preses d’aigua, etc., per metre lineal o
fracció
−

carrers 1ª categoria

39,40

−

carrers 2ª categoria

36,80

−

carrers 3ª categoria

35,05

25,00
− carrers 4ª categoria
B. Reposició o construcció d'obres de clavegueram.
Les quotes exigibles,
independentment de la categoria dels carrers on es realitzin, són les següents:

14

I. AIXECAMENT I RECONSTRUCCIO
1. Vorera per cada m2 o fracció aixecat o reconstruït

72,80

2. Vorada per cada m2 lineal o fracció

36,60

3. Calçada per cada m2 o fracció

72,80

II. MOVIMENT DE TERRES. Per cada metre cúbic

72,80

III. DIVERSOS
−

Arquetes, per m2 o fracció

−

Embornals, per metre lineal o fracció

−

Pous de registre, per m2 o fracció

−

Per trasplantament d'arbres, per metre o fracció de perímetre de tronc a un metre
del sòl

−

Per supressió o desplaçament de fanals, per metre lineal de supressió o
desplaçament

−

Altres, per cada m2 o fracció

TOTS

74,30

C. Depreciació o deteriorament de la via pública. Per cada m2 o fracció
de paviment

144,50

Les tarifes del present Annex han estat modificades per acord de Ple de data 24 de desembre
de 1999, de data 10 d’octubre de 2000, de data 25 d’octubre de 2001, de data 7 de novembre
de 2002, de data 18 de desembre de 2003, de data 14 d’octubre de 2004, de data 3 de
novembre de 2005 i de data 14 de desembre de 2006, de data 24 d’octubre de 2008, de data
16 d’octubre de 2009, de data 25 d’octubre de 2010, de data 28 d’octubre de 2011, de data 30
d’octubre de 2012 i de data 23 d’octubre de 2013 i tal com queden redactades regiran en
aquest terme municipal des de l’1 de gener de 2014 fins a la seva modificació o derogació
expresses.

Sant Joan Despí, 2 de gener de 2016
VIST I PLAU
L’ALCALDE PRESIDENT

LA SECRETARIA
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ANNEX 5
TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O
ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I
AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC
Epígraf

Euros

A. Parades de refrescos, torrons, dolços, gelats, castanyes, etc., per m2 i dia
−

Carrers 1ª categoria

0,35

−

Carrers 2ª categoria

0,34

−

Carrers 3ª categoria

0,31

−

Carrers 4ª categoria

0,29

B. Atraccions de Festa Major:
1.

Parades en general, per m2 i dia

−

carrers 1ª categoria

1,24

−

carrers 2ª categoria

1,20

−

carrers 3ª categoria

1,13

−

carrers 4ª categoria

1,08

2. Pistes de cotxes de xocs, per dia tots

195,00

3. Tómbola, per m2 i dia
−

carrers 1ª categoria

17,80

−

carrers 2ª categoria

17,20

−

carrers 3ª categoria

16,70

−

carrers 4ª categoria

16,15

4. Sínies, aparells voladors, flagells i similars, per dia
−

carrers 1ª categoria

84,25

−

carrers 2ª categoria

81,00

−

carrers 3ª categoria

77,50

−

carrers 4ª categoria

73,30

5. Atraccions infantils, per dia
−

carrers 1ª categoria

69,50

−

carrers 2ª categoria

67,80

−

carrers 3ª categoria

64,60

−

carrers 4ª categoria

61,50

6. Aparells automàtics que s'accionen per monedes i similars, per dia i màquina
16

−

carrers 1ª categoria

29,05

−

carrers 2ª categoria

27,50

−

carrers 3ª categoria

26,00

−

carrers 4ª categoria

25,00

7. Aparells per entreteniments (milió, futbolins i similars), per aparell i dia
−

carrers 1ª categoria

10,05

−

carrers 2ª categoria

8,35

−

carrers 3ª categoria

7,80

−

carrers 4ª categoria

7,55

8. Circs, per m2 i dia tots

2,80

C. Veu pública: per la difusió de notícies per mitjà de la Veu pública, per
cada recorregut o zona i per cada anunciant, al dia

72,80

D. Regulació especial del trànsit per la Guàrdia Urbana en
circumstancies concretes i a petició expressa de particulars, cada
hora

35,40

E. Rodatge cinematogràfic: per l'ocupació de la via pública o terrenys
d'ús públic per al rodatge de pel·lícules, al dia, per cada recorregut

471,50

Les tarifes del present Annex han estat modificades per acord de Ple de data 24 de desembre
de 1999, de data 10 d’octubre de 2000, de data 25 d’octubre de 2001, de data 7 de novembre
de 2002, de data 18 de desembre de 2003, de data 14 d’octubre de 2004, de data 3 de
novembre de 2005, de data 24 d’octubre de 2008, de data 16 d’octubre de 2009, de data 25
d’octubre de 2010, de data 28 d’octubre de 2011, de data 30 d’octubre de 2012 i de data 23
d’octubre de 2013 i tal com queden redactades regiran en aquest terme municipal des de l’1 de
gener de 2014 fins a la seva modificació o derogació expresses.
Sant Joan Despí, 2 de gener de 2016
VIST I PLAU
L’ALCALDE PRESIDENT

LA SECRETARIA
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ANNEX 6
TAXA PER LES OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA
PÚBLICA

Epígraf

Euros

Tarifa primera. Femelles d'orelles, transformadors, caixes d'amarratge, de distribució i
de registre, cables, rails i canonades i altres anàlegs
1. Femelles d'orelles per sostenir cables. Cada una, al semestre

0,72

2. Transformadors col·locats en quioscos. Per cada m2 o fracció, al
semestre

1,80

3. Caixes d'amarratge, de distribució i de registre. Cada una, al semestre

0,62

4. Cables de treball col·locats en la via pública o terrenys d'ús públic. Per
metre lineal o fracció, al semestre

0,18

5. Cables d'alimentació d'energia elèctrica, col·locats en la via pública o
terrenys d'ús públic. Per cada metre lineal o fracció, al semestre

0,18

6. Cables de conducció elèctrica, subterrània, per cada metre lineal o
fracció, al semestre (llicències provisionals)

0,28

7. Cables de conducció elèctrica aèria, per cada metre lineal o fracció, al
semestre (llicències provisionals)

0,28

8. Conducció telefònica aèria, adossada o no a la façana. Per cada
metre lineal o fracció de canonada telefònica, al semestre (llicències
provisionals)

0,28

9. Ocupació telefònica subterrània. Per cada metre lineal o fracció de
canalització, al semestre (llicències provisionals)

0,28

10. Ocupació del subsòl, del sòl o de la volada de la via pública o terrenys
d'ús públic amb cables no especificats en altres epígrafs. Per cada
metre lineal o fracció, al semestre

0,28

11. Ocupació de la via pública amb canonades per a la conducció d'aigua
o gas. Per cada metre lineal o fracció, al semestre

0,28

12. Ocupació del subsòl amb conduccions de qualsevol mena. Quan
l'ample no passi de 50 cm. Per metre lineal o fracció, al semestre

0,28

Tarifa segona. Pals
1. Pals amb diàmetre superior a 50 centímetres. Per cada pal i semestre:
−

carrers 1ª categoria

11,35

−

carrers 2ª categoria

8,90

−

carrers 3ª categoria

7,75

−

carrers 4ª categoria

6,50
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2. Pals amb diàmetre inferior a 50 centímetres i superiors a 10 centímetres. Per
cada pal i semestre:
−

carrers 1ª categoria

8,90

−

carrers 2ª categoria

7,75

−

carrers 3ª categoria

6,50

−

carrers 4ª categoria

5,55

3. Pals amb diàmetre inferior a 10 centímetres. Per cada pal i semestre:
−

carrers 1ª categoria

8,35

−

carrers 2ª categoria

6,50

−

carrers 3ª categoria

6,15

−

carrers 4ª categoria

4,40

Tarifa tercera. Bàscules, aparells o màquines automàtiques
1. Per cada bàscula, al semestre
Cabines fotogràfiques i màquines de fotocòpies. Per cada m2 o fracció,
al semestre

76,50
72,70

2. Aparells o màquines de venda d'expedició automàtica de qualsevol
producte o servei no especificat en altres epígrafs, al semestre

72,70

Tarifa quarta. Assortidors de gasolina i anàlegs
1.

Ocupació de la via pública o terrenys municipals amb assortidors de
gasolina. Per cada m2o fracció, a l'any

72,70

2. Ocupació del subsòl de la via pública amb dipòsits de gasolina. Per
cada m3 o fracció, a l'any

109,80

Tarifa cinquena. Reserva especial de la via pública o terrenys d'ús públic per a les
pràctiques de les anomenades autoscoles o similars:
1.- Pels primers 50 m2 o fracció, al mes:
- carrers 1ª i 2ª categories

43,25

- carrers 3ª categoria

29,40

- carrers 4ª categoria

21,10

2.- Per cada m2 d'excés, al mes:
- carrers 1ª i 2ª categories

7,25

- carrers 3ª categoria

5,05

- carrers 4ª categoria

3,35

Tarifa sisena. Grues
Per cada grua utilitzada en la construcció, el braç o ploma de la qual
ocupi, en el seu recorregut, la volada de la via pública, al semestre
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382,10

Tarifa setena. Altres instal·lacions diferents de les que s'inclouen en les tarifes
anteriors
1. Subsòl: per cada m3 del subsòl realment ocupat, mesurades les
seves dimensions amb gruixos de murs de sosteniment, soleres i
lloses, a l'any

2,20

2. Sòl: per cada m2 o fracció, a l'any

1,70

3. Volada: per cada m2 o fracció, amidat en projecció horitzontal, a l'any
Tarifa vuitena. Caixers automàtics d’establiments bancaris o caixes
d’estalvi situats a l’exterior dels immobles, de forma que per a la seva
utilització sigui imprescindible l’ocupació d’una part de la vorera

1,70

1. carrers 1ª categoria

285,40

2. carrers 2ª categoria

257,50

3. carrers 3ª categoria

223,60

4. carrers 4ª categoria

168,00

Tarifa novena. Horts municipals
Tarifa anual

135,80

Les tarifes del present Annex han estat modificades per acord del Ple de data 24 de
desembre de 1999, de data 10 d’octubre de 2000, de data 25 d’octubre de 2001, de data 7
de novembre de 2002, de data 18 de desembre de 2003, de data 14 d’octubre de 2004, de
data 3 de novembre de 2005, de data 14 de desembre de 2006, de data 24 d’octubre de
2008, de data 16 d’octubre de 2009, de data 25 d’octubre de 2010, de data 28 d’octubre de
2011, de data 30 d’octubre de 2012, de data 23 d’octubre de 2013 i de data 19 de desembre
de 2014 i tal com queden redactades regiran en aquest terme municipal des de l’1 de gener de
2015 fins a la seva modificació o derogació expresses.
Sant Joan Despí, 2 de gener de 2016
VIST I PLAU
L’ALCALDE PRESIDENT

LA SECRETARIA

20

ANNEX 7
TAXA PER L'ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I RESERVES DE
VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES
DE QUALSEVOL MENA

Guals

Euros

Guals permanents:
1.

Fins a 4 ml a l'any

−

carrers 1ª categoria

164,00

−

carrers 2ª categoria

159,00

−

carrers 3ª categoria

151,00

−

carrers 4ª categoria

143,50

2. Per cada ml. o fracció d’excés a l'any
−

carrers 1ª categoria

57,60

−

carrers 2ª categoria

55,35

−

carrers 3ª categoria

53,30

−

carrers 4ª categoria

51,25

3. Guals en locals amb superfície superior a 4 vehicles, tarifa addicional anual
−

carrers 1ª categoria

159,00

−

carrers 2ª categoria

143,50

−

carrers 3ª categoria

139,00

−

carrers 4ª categoria

135,30

Guals amb horari limitat: Guals amb prohibició d'aparcament entre les 8 hores i les 20
hores, situats en les zones residencials del municipi:
1. fins a 4 ml a l'any
−

carrers 1ª categoria

82,50

−

carrers 2ª categoria

80,00

−

carrers 3ª categoria

75,40

−

carrers 4ª categoria

72,30

2. per cada ml o fracció d’excés a l'any
−

carrers 1ª categoria

29,25

−

carrers 2ª categoria

28,20

−

carrers 3ª categoria

27,50

−

carrers 4ª categoria

25,70
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3. Guals en locals amb superfície superior a 4 vehicles, tarifa addicional anual
−

carrers 1ª categoria

80,00

−

carrers 2ª categoria

75,40

−

carrers 3ª categoria

72,10

−

carrers 4ª categoria

68,40

Guals polígon industrial Fontsanta:
1. Fins a 8 ml. a l'any
−

carrers 1ª categoria

164,10

−

carrers 2ª categoria

159,00

−

carrers 3ª categoria

151,00

−

carrers 4ª categoria

143,50

2. Per cada ml. o fracció d’excés a l'any
−

carrers 1ª categoria

80,00

−

carrers 2ª categoria

75,40

−

carrers 3ª categoria

72,10

−

carrers 4ª categoria

68,40

Reserves d'espai: Reserves d'espais en les vies i terrenys d’ús públic per a càrrega i
descàrrega, amb prohibició d'estacionament en horari limitat:
1. Activitats industrials fins a 8 ml. a l'any
−

Carrers 1ª categoria

164,10

−

Carrers 2ª categoria

159,00

−

Carrers 3ª categoria

151,00

−

Carrers 4ª categoria

143,50

2. Per cada ml. o fracció d’excés a l'any
−

Carrers 1ª categoria

80,00

−

Carrers 2ª categoria

75,40

−

Carrers 3ª categoria

72,10

−

Carrers 4ª categoria

68,40

3. Establiments comercials i supermercats, quota fixa anual

595,50

Reserva especial: Reserva especial de parada en les vies i terrenys d’ús públic
concedits a determinades persones, per a càrrega i descàrrega de mercaderies,
viatges de material davant de l'obra en construcció, de reformes o enderrocs
d’immobles, mentre duri l'obra. Cada 5 ml. o fracció de calçada afectada per la
reserva, quota semestral de:
−

119,40

Carrers 1ª categoria
22

−

Carrers 2ª categoria

114,30

−

Carrers 3ª categoria

110,70

−

Carrers 4ª categoria

105,60

Les tarifes del present Annex han estat modificades per acord del Ple de data 24 de desembre
de 1999, de data 10 d’octubre de 2000, de data 25 d’octubre de 2001, de data 7 de novembre
de 2002, de data 18 de desembre de 2003, de data 14 d’octubre de 2004, de data 3 de
novembre de 2005, de data 14 de desembre de 2006, de data 24 d’octubre de 2008, de data
16 d’octubre de 2009, de data 25 d’octubre de 2010, de data 28 d’octubre de 2011, de data 30
d’octubre de 2012 i de data 23 d’octubre de 2013 i tal com queden redactades regiran en
aquest terme municipal des de l’1 de gener de 2014 fins a la seva modificació o derogació
expresses.
Sant Joan Despí, 2 de gener de 2016
VIST I PLAU
L’ALCALDE PRESIDENT

LA SECRETARIA
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ANNEX 8
TAXA PER A L'EXHIBICIÓ DE RÈTOLS, CARTELLS I TANQUES PUBLICITÀRIES, AIXÍ
COM LA DISTRIBUCIÓ DE PUBLICITAT

Modalitat

Euros

A) Per l'exhibició de rètols i tanques
Per metre quadrat o fracció a l'any

145,60

Per cada tanca de 8 m x 3 m o superfície equivalent, preu unitari, a l'any

1.755,40

B) Per l'exhibició de cartells
Cada vegada, per dm.2 o fracció, sense que pugui excedir de 60 dm.2 la
unitat

0,18

C) Per distribució de publicitat
Per publicitat repartida per butlletes de mà, cada centenar o fracció, cada
vegada

6,15

L'exacció de la taxa per l'exhibició de cartells i rètols es realitzarà mitjançant conveni amb
cadascun dels subjectes passius que la meritin.
Les tarifes del present Annex han estat modificades per acord del Ple de data 24 de desembre
de 1999, de data 10 d’octubre de 2000, de data 25 d’octubre de 2001, de data 7 de novembre
de 2002, de data 18 de desembre de 2003, de data 14 d’octubre de 2004, de data 3 de
novembre de 2005, de data 14 de desembre de 2006, de data 16 d’octubre de 2009, de data
25 d’octubre de 2010, de data 28 d’octubre de 2011, de data 30 d’octubre de 2012 i de data 23
d’octubre de 2013 i tal com queden redactades regiran en aquest terme municipal des de l’1 de
gener de 2014 fins a la seva modificació o derogació expresses.
Sant Joan Despí, 2 de gener de 2016
VIST I PLAU
L’ALCALDE PRESIDENT

LA SECRETARIA
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ANNEX 9
TAXA PER L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A LES VIES
PÚBLIQUES MUNICIPALS EN ZONES ESPECIALS
Tipus d’estacionament

Euros

A) Zona barri Centre i Can Tusquets
Temps mínim 15 minuts

0,30

30 minuts

0,50

60 minuts

0,90

90 minuts

1,30

Temps màxim 120 minuts

1,70

Anul·lació denúncia

4,50

B) Zona residencial Sant Joan
Temps mínim 15 minuts

0,40

30 minuts

0,70

60 minuts

1,30

90 minuts

1,80

120 minuts

2,30

150 minuts

2,80

180 minuts

3,20

Temps màxim 240 minuts

4,00

Anul·lació denúncia

5,50

C) Zona Poliesportiu Francesc Calvet
Temps mínim 1h

0,20

1h 30 minuts

0,30

2h

0,40

Temps màxim 3h

0,50

Anul·lació denúncia

3,30

D) Zona edificis Conata (abonament)
Preu mensual per vehicle

21,00

Anul·lació denúncia

5,50

E) Zones Fontsanta i Deixalleria
Temps mínim 8 h

1,30

9h

1,50
25

10h

1,60

11h màxim

1,70

Anul·lació denúncia

4,50

F) Zona av. Barcelona
Temps mínim 15 minuts

0,25

30minuts

0,30

1h

1,00

1h30 minuts

1,50

2h màxim

2,00

Anul·lació denúncia

3,30

G) Poliesportiu Salvador Gimeno
1h

0,20

1h 21 minuts

0,30

1h 57 minuts

0,35

2h20 minuts

0,40

2h47 minuts

0,50

3h13 minuts

0,55

3h40 minuts

0,60

4h07 minuts

0,70

4h33 minuts

0,80

5h

0,90

Anul·lació denúncia

4,50

H) Zona annex Poliesportiu Salvador Gimeno
1h

0,20

1h21 minuts

0,30

2h20 minuts

0,40

3h13 minuts

0,55

4h07 minuts

0,70

5h

0,90

8h

1,20

9h

1,40

10h

1,60

11h màxim

1,70
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Anul·lació denúncia

4,50

I) Zona barri Les Planes
15 minuts

0,25

30 minuts

0,50

1h

1,00

1 h 30 minuts

1,50

2 h màxim

2,00

Anul·lació denúncia

4,50

J) Zona Baix Llobregat davant Hospital M.Broggi
Règim d’abonament mensual

32,25

Temps mínim 15 minuts

0,40

30 minuts

0,60

60 minuts

1,20

90 minuts

1,70

120 minuts

2,20

150 minuts

2,70

180 minuts

3,20

Temps màxim 240 minuts

4,00

Anul·lació denúncia

5,50

NORMES DE GESTIÓ
1.- Les instal·lacions municipals i restaurants de la zona residencial Sant Joan podran
sol·licitar la compra de tiquets horaris amb una reducció del 50%.
2.- A la resta del municipi, es podrà sol·licitar la compra de tiquets horaris amb un límit de 30
minuts i amb una reducció del 50%, per part dels comerços i restaurants, exclusivament en
moments de campanyes de promoció municipal.
3.- En cas d’efectuar-se el pagament de les tarifes mitjançant telèfon mòbil o altres sistemes
telemàtics diferents dels expenedors ubicats a la via pública, la tarifa a abonar serà
calculada segons el preu per minut establert per cada zona, prenent com a base la fracció
de temps mínima autoritzada.
4.- Les tarifes establertes al present Annex podran ser objecte d’un increment de fins al 75%
en zones determinades per l’Alcaldia com de regulació especial.
Les tarifes del present Annex han estat modificades per acord de Ple de data 24 de
desembre de 1999, de data 25 d’octubre de 2001, de data 7 de novembre de 2002, de data
18 de desembre de 2003, de data 14 d’octubre de 2004, de data 22 de desembre de 2004 i
de data 3 de novembre de 2005, i de data 25 d’octubre de 2011, per Resolució d’Alcaldia
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de data 5 de març de 2010, per acord de la Junta de Govern de data 13 de desembre de
2010 i per acord el Ple de l'Ajuntament de data 20 de juliol de 2012, de data 23 d’octubre de
2013, de data 12 de juny de 2014 i de data 19 de desembre de 2014 i, tal com queden
redactades regiran en aquest terme municipal des de 1 de gener de 2015 fins a la seva
modificació o derogació expresses.
Sant Joan Despí, 2 de gener de 2016
VIST I PLAU
L’ALCALDE PRESIDENT

LA SECRETARIA
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