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PREU PÚBLIC PER L’ESTACIONAMENT I PERNOCTA D'AUTOCARAVANES A L’ÀREA 
AUTOCARAVANES DEL MUNICIPI DE VILANOVA DE SAU 
 
ARTICLE 1.FONAMENT 
 
A l’empara del previst a l’article 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL) i  l’article 213-21 del Decret 75/2020, de 4 d'agost, de turisme 
de Catalunya, aquest Ajuntament estableix el preu públic per l’estacionament i pernocta d’autocaravanes en el 
municipi de Vilanova de Sau, així com serveis complementaris. 
 
 
ARTICLE 2. FET IMPOSABLE 
 
Constitueix el fet imposable la prestació de serveis de la zona delimitada per a l'aparcament o estacionament  
dels vehicles establerts a l’article 4 de l’Ordenança municipal reguladora de l’ús de l’àrea d’autocaravanes del 
municipi de Vilanova de Sau (BOPB 27 de juny de 2018) dins de l’àrea d'aparcament existent al municipi a 
l’espai anomenat els Vernets de ca la Martra, garantint la seguretat tant de les persones usuàries com als 
habitants del municipi 
 
 
ARTICLE 3. OBLIGACIÓ DE PAGAMENT 
 
Estaran obligades a el pagament dels preus públics establerts en la present norma qui es beneficiïn del 
serveis existents. 
 
ARTICLE 4. MERITACIÓ I PAGAMENT 
 
La meritació d'aquest preu públic tindrà lloc quan s'efectuï la corresponent autorització, realitzant-se el 
pagament en les màquines instal·lades amb aquesta finalitat a la pròpia zona de serveis o mitjançant 
l'aplicació telemàtica habilitada a l'efecte. 
 
ARTICLE 5.TARIFES  
 
Les tarifes a aplicar es determinaran d'acord amb el que preveu l'Annex de la present Norma i portaran 
inclosa, si s'escau, la quota de l'Impost sobre el Valor Afegit. 
 
 
ARTICLE 6. INFRACCIONS I SANCIONS 

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació́ al preu públic regulat en aquesta 
Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà̀ el que disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança General 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL. 
 
La present ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació ha quedat definitivament aprovada  
i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2021 i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. 
 
 

ANNEX DE TARIFES 
 
Estacionament diari (màxim 2 dies): 10 € dia o fracció. 
Buidatge d’aigües residuals: 5 euros. 
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