Dijous, 12 de gener de 2012
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Cabrera de Mar
EDICTE
No havent-se presentat reclamacions contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 25 d’octubre de 2011, d’aprovació
inicial de la modificació de la ordenança municipal número 18, reguladora de la 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, que fou sotmès a informació pública segons Edicte publicat al Butlletí de la Província de data 10 de
novembre de 2011, l’acord d’aprovació inicial ha esdevingut definitiu, transcrivint-ne a continuació els acords i el text
íntegre de les modificacions de la ordenança definitivament aprovada:
“Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 18, sobre taxa per parades, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i industries del carrer i ambulants i rodatge
cinematogràfic.
Segon.- Procedir al tràmit d’informació pública dels acords adoptats i de l’ordenança fiscal modificada, mitjançant Edicte
inserit en el taulell d’anuncis municipal i a la seu electrònica municipal, així com la corresponent publicació en el Butlletí
Oficial de la província per tal que durant el termini de trenta dies les persones interessades puguin presentar les
al·legacions i reclamacions que tinguin per convenient. En el cas que no es presentessin reclamacions durant el període
d’informació pública, els acords i la modificació de l’ordenança esdevindran aprovats definitivament amb caràcter
automàtic.
Tercer.- Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde, tant àmpliament com sigui menester i en dret es requereixi per a l’efectivitat dels
presents acords.”
El text íntegre de les modificacions introduïdes a la ordenança és el següent:
Ordenança núm. 18
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
ANNEX DE TARIFES

Parades en mercat setmanal

Festa Major, d'Hivern i Fira
Festa Major, d'Hivern i Fira

Fora Festa Major / Hivern

Venda especial
(flors, llibres, castanyes, pessebres)
Parades fixes (quioscs i equivalents)
Venda productes pirotècnics
Ocupació carrers

1 any complet
6 mesos
3 mesos
1 dia
Barraques i atraccions <25 m2
Barraques i atraccions 25-50 m2
Barraques i atraccions > 50 m2
Camions de venda
Parades de venda
Espectacles, circs, teatres
Carpa a la platja
Barraques i atraccions
Camions de venda
Parades de venda
Espectacles, circs, teatres
Sant Jordi, 1 de Novembre, etc
Tot l'any
Sant Joan
Rodatge cinematogràfic
Sessió fotogràfica

29,00 EUR
17,40 EUR
10,44 EUR
2,41 EUR
4,82 EUR
4,82 EUR
4,82 EUR
4,82 EUR
4,82 EUR
115,00 EUR
9,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
2,41 EUR

m2 i any
m2 i semestre
m2 i trimestre
m2 i dia
m2 i dia
m2 i dia
m2 i dia
m2 i dia
m2 i dia
dia
m2 i dia
m2 i dia
m2 i dia
m2 i dia
dia
m2 i dia

0,50 EUR
2.800,00 EUR
250,00 EUR
125,00 EUR

m2 i dia
màxim 15 dies
dia
dia

CVE-Núm. de registre: 022011032382

m2 = superfície de la parada, o superfície coberta.
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Platja

Arrossegaments nàutics
Patins de platja
Motos nàutiques
Gandules
Ombrel·les

480,00 EUR
30,00 EUR
100,00 EUR
2,00 EUR
2,00 EUR

temporada
temporada
temporada
dia/tiquet venut
dia/tiquet venut

El que es fa públic als efectes procedents.

CVE-Núm. de registre: 022011032382

Cabrera de Mar, 27 de desembre de 2011
L’alcalde, Jordi Mir i Boix

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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