
 Ordenança fiscal num 14 
 

TAXA PER 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 
 
 
Article 1 - Fonament i Naturalesa 
 
De conformitat amb el que es preveu en l'article 58 i 20.3.n) de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els 
articles 15 a 19 de l'esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per 
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, que es regirà per la present Ordenança Fiscal. 
 
Article 2 - Fet Imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial que 
derivi de la 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. 
 
Article 3 - Subjectes Passius 
 
Son subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques 
i jurídiques, així com les entitats a que es refereix l'article 33 de la Llei General Tributaria, 
a qui s'atorguen les llicències per 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, o a qui es beneficia de 
l'aprofitament, si es procedeix sense l'oportuna autorització. 
 
Article 4 - Responsables 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu totes les 
persones que siguin causants o col•laborin en la realització d'una infracció tributària. 
 
2. Els copartícips o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a que es refereix 
l'article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les 
seves respectives participacions de les obligacions tributàries de dites entitats. 
3. Els administradors de persones jurídiques que no realitzin els actes de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d'aquelles respondran 
subsidiàriament dels deutes següents: 
 
a) Quan s'hagi comès una infracció tributària simple, de l'import de la sanció. 
b) Quan s'hagi comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 
c) En els supòsits de cessació de les activitats de la societat, de l'import de les 
obligacions tributàries pendents en la data del cessament. 
 
4. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment 
previst en la Llei General Tributària. 
 
Article 5 - Exempcions i bonificacions 
 
1. L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligats al 
pagament de la taxa quan sol•licitin la llicència per instal•lació de parades, barraques, 
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casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo, situats en terrenys d'ús públic 
local, així com indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, necessaris per 
als serveis de comunicacions que explotin directament i per a altres usos que 
immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 
 
2. No s'aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
Article 6 - Quota tributària 
 
1. Quan per llicència municipal s'autoritzi la 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, la quota tributària es 
determinarà d'acord amb l'establert en les quotes contingudes en l'apartat següent, que 
tenen en compte la categoria del carrer on es produeix l'ocupació, el temps de duració 
de l'aprofitament i la superfície de l'ocupació. 
 
2. Les quotes de la taxa , expressades en euros, seran les següents: 
 
EPÍGRAF PRIMER. MERCAT SETMANAL DEL DIUMENGE 
 
1. Llicència per a ocupacions de terrenys amb parades de verdura, fruita, quincalles, 
utensilis domèstics, mobles, calçats, vestits,  animals, etc. 
Per dia de mercat setmanal,  / metre lineal. .........................................................   1,65 
Per dia de mercat eventual, / metre lineal ................................................................ 2,20  
 
2. Per les parades generadores de gran residus (com les de fruita, verdura o altres), 
s’aplicarà el recàrrec per diumenge per la recollida i gestió de les escombraries 
generades amb el següent detall: 

 Parades de dimensió entre 1 -10 metres lineals .............................................5 € 
 Parades de dimensió entre 11-20 metres lineals ......................................... 15 € 
 Parades de dimensió superior als 20 metres lineals .................................... 25 € 

 
EPÍGRAF SEGON. DIVERSES OCUPACIONS TEMPORALS   
 
1. Ocupació de terrenys municipals d'ús públic, amb neveres, cafès,     restaurants, 
teatres, circs, exposicions o qualsevol altra mena d'espectacle.  
 Per cada m2 d’ocupació i per trimestre ...............................................................   3,64 
  
 
Les quotes de la taxa són irreductibles 
 
Article 7 - Meritació 
 
1. La taxa meritarà quan s'iniciï l'ús privatiu o l'aprofitament especial, moment que, a 
aquests efectes, s'entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa 
va ser sol•licitada. 
 
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l'import de la taxa 
quan es presenti la sol•licitud d'autorització per 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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3. Quan s'ha produït l'ús privatiu o aprofitament especial sense sol•licitar llicència, la 
meritació de la taxa té lloc en el moment de l'inici de l'esmentat aprofitament. 
 
Article 8 - Període impositiu 
 
1. Quan la 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 autoritzat ha de durar menys d'un any, el període impositiu 
coincidirà amb aquell determinat a la llicència municipal. 
 
2. Quan la duració temporal de la 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 sigui de diversos exercicis, la 
meritació de la taxa tindrà lloc l´1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà 
l'any natural, excepte en els supòsits d'inici o cessament en la utilització privativa o 
aprofitament especial, en que s'aplicarà proporcionalment. 
 
3. Quan no s'autoritzi la 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, o per causes no imputables al 
subjecte passiu, no s'instal•li, procedirà la devolució de l'import satisfet. 
 
Article 9 - Règim de declaració i ingressos 
 
1. La taxa es podrà exigir en règim d'autoliquidació. 
 
2. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no es podran cedir o subarrendar a 
tercers. L'incompliment d'aquest precepte provocarà l'anul•lació de la llicència. 
 
Article 10 - Infraccions i sancions 
 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regirà pel disposat en la Llei General 
Tributària, la seva normativa.  
 
DISPOSICIÓ FINAL  
 
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la 
corporació en sessió celebrada el 3 de desembre de 2019, publicat definitiu al BOP número 
22 de data 3 de febrer de 2020. Entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al BOP. 
El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o 
derogació expresses. 

 

Ordenança Fiscal núm. 15 

TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 

 
ARTICLE 1. Fonament i Naturalesa 
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En exercici de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de las bases del règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 

15 a 19 i 20 a 27 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 

text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la 

taxa per expedició de documents administratius, que es regirà per la present Ordenança 

fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 del citat text refós de la 

Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

 
ARTICLE 2. Fet Imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat administrativa desenvolupada amb motiu 

de la tramitació, a instància de part, de tota classe de documents que expedeixi i de 

expedients de que entengui l’Administració o les Autoritats municipals.  

Per aquests efectes, s’entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació 

administrativa que hagi estat provocada pel particular o de la que redundi en benefici 

seu, encara que no hagi mediat sol·licitud expressa de l’interessat.  

No estarà subjecte a aquesta taxa la tramitació de documents i expedients necessaris 

pel compliment d’obligacions fiscals, així com les consultes tributàries, els expedients 

de devolució d’ingressos indeguts, els recursos administratius contra resolucions 

municipals de qualsevol índole i els relatius a la prestació de serveis o la realització 

d’activitats de competència municipal i a la utilització privativa o l’aprofitament especial 

de béns del domini públic municipal que estiguin gravats por una altra taxa municipal, o 

pels que se exigeixi un preu públic per aquest Ajuntament. 

 
ARTICLE 3. Subjecte Passiu 
Són subjectes passius d’aquesta taxa totes les persones físiques o jurídiques i les 

Entitats que sol·liciten, provoquen o en l’interès del qual redundi la tramitació del 

document o expedient de que se tracti. 

 
ARTICLE 4. Responsables 
 
Respondran del deute tributari, juntament als deutors principals, altres persones o 

Entitats. A aquests efectes es consideraran deutors principals els obligats tributaris de 

l’apartat 2 de l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 

Llevat de precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat serà sempre subsidiària. 

Pel que fa a la responsabilitat solidària y subsidiària del deute tributari s’estarà a 
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l’establert als articles 42 i 43, respectivament, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 

general tributària. 

 
ARTICLE 5. Quota Tributària 
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la 

naturalesa dels documents o expedients a tramitar, d’acord amb la tarifa fixada en 

l’article següent. 

La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document 

o expedient de que es tracti, des de el seu inici fins a la seva resolució final, inclosa la 

certificació i notificació a l’interessat de l’Acord recaigut. 

 
ARTICLE 6. Tarifa 
La taxa a la qual es refereix aquesta Ordenança es regirà per les següents tarifes: 

 
CONCEPTE IMPORT 
Certificats d’empadronament, convivència...  2 € 

Certificat de qualificació de urbanística 60,10 € 

Certificats  2 € 

Fotocopies 0,06 € blanc i negre 

0,15 € color 

 
ARTICLE 7. Meritació 
Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir quan es presenta la sol·licitud que inicia 

la tramitació dels documents i expedients subjectes al Tribut. 

A més, la meritació es produeix quan tinguin lloc les circumstàncies que prevegin 

l’actuació municipal d’ofici o quan aquesta s’iniciï sense prèvia sol·licitud de l’interessat 

però redundi en benefici seu. 

 
ARTICLE 8. Normes de Gestió 
La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació . 

Les quotes es satisfaran en les oficines municipals, en el moment de presentació de 

l’escrit de sol·licitud de la tramitació del document o expedient, o al retirar la certificació 

o notificació de la resolució si la sol·licitud no existís o no fos expressa. 

Els documents rebuts pels conductes d’altres registres generals seran admesos 



 

6 
 

provisionalment, però no se’ls podrà donar curs sense el previ pagament dels drets, per 

a la qual cosa es requerirà a l’interessat perquè en el termini de deu dies aboni les 

quotes corresponents, amb l’advertència que transcorregut dit termini sense efectuar 

l’abonament, es tindrà els escrits o documents per no presentats i serà arxivada la 

sol·licitud. 

Las certificacions o documents que expedeixi l’Administració Municipal en virtut d’ofici 

de Jutjats o Tribunals per a tota classe de litigis, no es lliuraran ni remetran sense que 

prèviament s’hagi satisfet la corresponent quota tributària. 

 
ARTICLE 9. Infraccions i Sancions 
Quant a infraccions i sancions, serà d’aplicació la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 

general tributària, en concret els articles 181 i següents, i les disposicions que la 

desenvolupen  

 

DISPOSICIÓ FINAL  
 
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la 
corporació en sessió celebrada el 3 de desembre de 2019, publicat definitiu al BOP número 
22 de data 3 de febrer de 2020. Entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al BOP. 
El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o 
derogació expresses. 

 

 


