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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19 
 

REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE 
TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB ELEMENTS UTILITZATS EN 

L’EXERCICI D’ACTIVITATS PRIVADES, PARADES, 
BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES, 

ATRACCIONS O ESBARJO SITUATS EN TERRENYS D’ÚS 
PÚBLIC LOCAL, AIXÍ COM INDÚSTRIES DE CARRER I 

AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC 
 
 

Article 1.  Fonament i naturalesa 
A l’empara del que estableixen  els art. 15, 19, 20.3, apartat n)  i 58 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals,  aquest Ajuntament estableix la taxa per ocupacions de 
terrenys d’ús públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo situats 
en terrenys d’ús públic local així com indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.  

 

Article 2.  Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial dels terrenys d’ús 
públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo situats en terrenys 
d’ús públic local, així com indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic. 
 

Article 3.  Subjecte passiu 
Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així 
com les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei General Tributària, a les  quals s’atorguin les 
autoritzacions per a la utilització privativa o l’aprofitament especial dels terrenys d’ús públic, beneficiant-se 
de l’ocupació. 
 

Article 4.  Responsables 
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les persones 
físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària. 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o 
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en el supòsits i amb l'abast que 
assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària. 
 

Article 5.  Quota tributària 
1. La quota de la taxa regulada en aquesta ordenança és la fixada en les tarifes contingudes en l’apartat 

3 d’aquest article. 
2. S’haurà de tenir en compte per al càlcul de la quota, el següent: 

 Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no és sencer, s’arrodonirà per excés per 
obtenir la superfície ocupada. 

3. Les tarifes d’aquesta taxa són les següents: 
 Parades de venda ambulant de roba i similars, 5,00 € /dia 
 Parades de venda ambulant altres conceptes, 3,00 € /dia 
 Ús de locals municipals, 5,00 €/hora 
 Altres concepte no inclosos en els anteriors1,00 € /m2/dia 
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Article 6.  Normes de gestió 
1.  Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat. 
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en aquesta ordenança 
hauran de sol·licitar la corresponent autorització. 
3. No es consentirà l’ocupació de la via pública fins que no s’hagi obtingut la preceptiva autorització.  
4. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran cedir-se o sotsarrendar-se a tercers. 
L’incompliment d’aquest precepte provocarà l’anul·lació de l’autorització. 
 

Article 7.  Meritació 
1. La taxa es merita quan es concedeix l’autorització per l’ocupació. 
2. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar autorització, la meritació de la 
taxa té lloc en el moment de l’inici de l’esmentat aprofitament. 
   

Article 8.   Règim de liquidacions i d’ingrés 
1. La taxa s’exigeix en règim de liquidació. 
2. La taxa es farà efectiva quan es comuniqui la corresponent liquidació. 
 

Article 9.  Infraccions i  sancions 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei General Tributària i la 
normativa que la desplega.  
Quan la utilització privativa de l’aprofitament especial comporti la destrucció o deteriorament del domini 
públic local, el beneficiari restarà obligat al reintegrament del cost total de les respectives despeses de 
reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import. Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament 
serà indemnitzat en quantitat igual al valor dels béns destruïts o a l’import del deteriorament dels danyats. 
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 

Els preceptes de la present Ordenança Fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixen aspectes de la 
legislació vigent i resta de normes dictades en el seu desenvolupament, i aquells en que es facin 
remissions a preceptes d’aquesta, s’entendran que són automàticament modificats i/o substituïts, en el 
moment en que es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris dels quals porten causa. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 

Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en 
sessió realitzada el dia 2 d’octubre de 2009, entrarà en vigor i serà aplicable a partir de l’endemà de la 
seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província. El seu període de vigència es mantindrà fins 
que s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses. En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats, resten vigents. 
 

El Secretari, 
Josep Guillén Viñas 


