
 

AJUNTAMENT DE RODA DE BERÀ

ANUNCI

1. A la vista de l’evolució de la pandèmia de la COVID-19 i de les mesures de relaxació adoptades pel
Govern  de  l’Estat  dirigides  a  una  desescalada  progressiva  del  confinament  i  de  reactivació
econòmica  dels  territoris,  en  data  3  d’abril  de  2020,  es  va  aprovar  Decret  de  l’alcaldia  546,
modificat  pel  Decret  548,  de 5 d’abril,  en el  que s’adopten diferents  mesures en relació a les
competències tributàries de l’Ajuntament de Roda de Berà, per fer front a l’impacte econòmic i
social de la crisis sanitària del COVID 19  i, així evitar causar danys i perjudicis de difícil reparació
als ciutadans. 

Una de les mesures aprovades en el Decret 546 va ser la suspensió de l’aprovació de liquidacions
a  practicar  per  l’Administració  en  les  mateixes  condicions  establertes  per  als  ingressos  de
venciment periòdic i notificació col·lectiva. Així mateix, aquesta resolució també suspèn la vigència
de  la  llicència  d’ocupació  de  la  via  pública  amb  taules  i  cadires  que  són  competència  de
l’Ajuntament  durant  el  període  de  temps  que  estigui  determinat  el  tancament  dels  locals  i
establiments al públic com a conseqüència de l’estat d’alarma pel COVID-19, adaptant les quotes
en funció del temps que no s’hagi pogut fer ús de la via pública o no s’hagi pogut prestar el servei
per la situació declarada de l’estat d’alarma.

No obstant, cap de les mesures aprovades té en compte el fet que la realització d’una activitat
subjecte a taxa es pogués, no ja suspendre només, si no limitar o condicionar per les autoritats
sanitàries competents un cop represa l’activitat, de forma que l’activitat no quedi prohibida ja, però
no estigui autoritzada la seva execució en condicions de normalitat. En aquest sentit, les taxes per
ocupacions  de  la  via  publica  per  a  l’exercici  de  diferents  activitats  econòmiques,  com  ara
l’explotació de terrasses per part dels negocis de restauració i hostaleria, s’han dimensionat partint
de la base que aquestes activitats es poden realitzar, òbviament, amb normalitat. 

En  present  cas,  les  greus  mesures  derivades  del  confinament  i  la  suspensió  de  l’activitat
econòmica imposats per l’estat d’alarma, comporten que un cop reprenguin la seva activitat els
establiments d’hostaleria i restauració en la fase 1 (previsiblement també per a les fases 2 i 3), ho
puguin fer només per donar servei a les terrasses a l’aire lliure (la majoria ocupen vies i places
publiques), amb una limitació del 50% de taules i cadires o bé, amb una ampliació d’espai sempre
que es pugui garantir la proporció del cinquanta per cent entre taules i superfície disponible. 

2. La ordenança fiscal numero 18, en la seva la tarifa 2, recull la taxa per ocupació de la via pública
amb taules i cadires , amb els següents imports:

Anual Temporada
a) Ocupació mitjançant taules i cadires:   Per cada metre ²
de superfície ocupada per mes 1,94 € 2,33 €
b) Ocupació per taules i  cadires instal·lades sota veles o
marquesines,  fixades  a  la  via  pública.  Per  cada  m²  o
fracció,  de  la  superfície  ocupada  per  la  vela  o  la
marquesina, per mes

2,04 € 2,43 €

En l’actual situació excepcional, escau adequar la taxa en tant en quant es mantinguin les restriccions
al desenvolupament de l’activitat en condicions de normalitat durant l’estat d’alarma. D’aquesta forma,
si la capacitat de les terrasses queda reduïda al 50% de la total ocupació de taules i  cadires, es
reduiria en la mateixa proporció la taxa corresponent. Igualment, en cas que es pugui ampliar al doble
l’espai ocupat per permetre que el número de taules acabi sent el mateix que l’autoritzat en la llicència
municipal, no es repercutiria aquest increment d’ocupació en la liquidació a aprovar.  

 



 

Això s’entén sense perjudici que, en el cas en que la situació d’excepcionalitat es mantingui, de forma
que les mesures de distanciament social constitueixin la nova normalitat més enllà de l’estat d’alarma, i
obliguin  a limitar  en  lo  successiu  l’aforament  de  determinades activitats  col·lectives,  calgui  revisar
l’ordenança fiscal amb l’elaboració d’un nou estudi econòmic adaptat a la nova realitat.

Per aquest motiu, s’ha aprovat el Decret de l’alcaldia 2020-0777  de data 14 de maig de 2020, ha resolt
modificar l’import de la taxa establerta en la tarifa segona de la ordenança fiscal 18 de l’Ajuntament de
Roda de Berà, que queda com segueix: 

Tarifa per aquelles terrasses que no admetin ampliació de l’espai al doble i que, per tant, vegin  reduïda
la seva capacitat a la meitat de taules i  cadires respecte de la llicència municipal anterior a l’estat
d’alarma.

Temporada
a)  Ocupació  mitjançant  taules  i  cadires:    Per  cada  metre  ²  de
superfície ocupada per mes 1,17 €
b) Ocupació per taules i cadires instal·lades sota veles o marquesines,
fixades  a  la  via  pública.  Per  cada  m²  o  fracció,  de  la  superfície
ocupada per la vela o la marquesina, per mes 1,21 €

Aquesta tarifa serà també d’aplicació a aquelles terrasses que puguin ampliar la seva ocupació en
menys del doble de la capacitat establerta en la llicència municipal anterior a l’estat d’alarma.

En cas de terrasses que puguin ser ampliades al doble de l’espai inicial, no es  repercutirà l’increment
d’ocupació i, per tant, meritaran la mateixa taxa aplicada abans de la declaració de l’estat d’alarma.

Podran establir-se altres tarifes per adaptar el preu de la taxa a les circumstàncies en que es puguin
desenvolupar  les  activitats  d’hostaleria  i  restauració,  en  funció  de  les  mesures  de  prevenció  de
contagis que adopti en cada moment l’autoritat sanitària estatal o autonòmica.

Les  mesures  contemplades  en  aquesta  resolució,  de  caràcter  excepcional  i  extraordinari,  seran
d’aplicació exclusivament des del dia 11 de maig de 2020 i durant el temps en que es mantinguin les
mesures  de  limitació  de  l’activitat  ordinària  de  les  terrasses  durant  l’estat  d’alarma  i  les  seves
pròrrogues.  Per  tant,  en  el  cas  en que les  mesures  de  distanciament  social  constitueixin  la  nova
normalitat més enllà de l’estat d’alarma, i obliguin a limitar en lo successiu l’aforament de determinades
activitats col·lectives subjectes a taxes, caldrà incoar la tramitació i aprovació pel Ple de la Corporació
de la  modificació  de l’ordenança fiscal  corresponent,  prèvia  l’elaboració d’un nou estudi  econòmic
adaptat a la nova realitat.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició
potestatiu davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte administratiu  en el termini d’un mes a comptar
des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, tal com estableix l’article 124 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Alternativament,  podeu  interposar  directament  recurs  davant  el  Jutjat  Contenciós  administratiu  de
Tarragona,  en el  termini  de dos mesos comptats  des del  dia  de la  recepció d’aquesta notificació,
d’acord  els  articles  8.1,  25.1  i  46.1  de  la  Llei  29/1998,  reguladora  de  la  jurisdicció  contenciosa
administrativa.

Roda de Berà, document signat i datat electrònicament al marge.
L’ Alcalde.  Pere Virgili i Domínguez

 


