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ORDENANÇA FISCAL Núm. 4.12.- TAXA PER PARADES, BARRAQUES,
CASETES DE VENDA, ESPECTACLES,
ATRACCIONS I ANÀLEGS
SITUATS EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC.
Article 1.- FONAMENT I NATURALESA
De conformitat amb el que disposen els articles 20 a 27 i 57 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
utilitzacions privatives o aprofitaments especials derivats de l’ocupació de la via
pública o de terrenys d’ús públic amb parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic.
Article 2.- FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament
especial del domini públic local derivada de l’ocupació de la via pública o de
terrenys d’ús públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions i similars.
Article 3.- SUBJECTES PASSIUS
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança les
persones o entitats a favor de les quals s’atorguin les llicències, o els que es
beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització
corresponent.
S’estableix la bonificació de fins al 100% en la quota de les taxes regulades en
aquesta ordenança per a la realització d’activitats organitzades per les entitats
sense afany de lucre inscrites en el registre municipal d’associacions, i per les
entitats públiques i persones físiques que tinguin per finalitat la realització
d’activitats d’interès o amb suport municipal, quan així ho determini la llicència
atorgada.
Article 4.- QUOTA TRIBUTÀRIA
La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà el resultat d’aplicar
les tarifes contingudes en l'annex.
Article 5.- NORMES DE GESTIÓ
1.- Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran per cada
aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreductibles pel període anual o de
temporada autoritzat.
2.- Els emplaçaments, instal·lacions, parades, etc. podran treure's a licitació
pública abans de la celebració de fires, i el tipus de licitació, en concepte de
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mínim que servirà de base, serà la quantia fixada en les tarifes de l'annex
d'aquesta Ordenança.
Es procedirà, abans de la subhasta, a la formació d'un plànol dels terrenys
disponibles per ser subhastats i s'enumeraran i s'indicarà la superfície de les
parcel·les que han de ser objecte de licitació. També s'assenyalaran les
parcel·les que poden destinar-se a cotxes de xoc, teatres, exposicions
d'animals, restaurants, etc.
Si algun concessionari dels aprofitaments utilitzava una superfície més gran de
la que se li va adjudicar en la subhasta pagarà, per cada metre quadrat utilitzat
de més, el 100 per 100 de l'import de l'augment, a més de la quantia fixada en
les tarifes.
3.- Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments
regulats en aquesta Ordenança i que no s'han tret a licitació pública, hauran de
sol·licitar prèviament la llicència corresponent, realitzar el dipòsit previ i formular
una declaració on hi consti la superfície de l'aprofitament i els elements que s'hi
instal·laran. També haurà d'adjuntar un plànol detallat de la superfície que es
pretén ocupar i de la seva situació dins el municipi.
Els serveis tècnics d'aquest Municipi comprovaran i investigaran les
declaracions que han formulat els interessats, i les autoritzacions es concediran
si no es troben diferències amb les peticions de llicències. Si n'hi havia,
aquestes es notificaran als interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions
complementàries que s'escaiguin. Les autoritzacions es concediran quan els
interessats hagin subsanat les diferències i, si s'escau, quan hagin realitzat els
ingressos complementaris corresponents.
En el cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar a
aquest Municipi la devolució de l'import ingressat.
4.- No es consentirà cap ocupació de la via pública fins que els interessats no
hagin abonat i obtingut la llicència corresponent..
5.- Les autoritzacions que tinguin caràcter personal no podran ser cedides o
subarrendades a tercers. L'incompliment d'aquest precepte provocarà
l'anul·lació de la llicència, sense perjudici de les quanties que els interessats
hagin d'abonar.
Article 6.- MERITAMENT
1.- L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix:
Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el
moment de sol·licitar la llicència corresponent.
Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i
prorrogats el primer dia de cadascun dels períodes naturals de temps
assenyalats en les tarifes.
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2.- El pagament de la taxa es realitzarà:
Quant es tracti de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe en la
dipositaria municipal o allà on establís l'Excm. Ajuntament, però sempre abans
de retirar la llicència corresponent..
Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i
prorrogats, quan estiguin incloses en els padrons o matrícules d'aquesta taxa,
per semestres naturals, en les oficines de la recaptació municipal.
Article 7.- INFRACCIONS I SANCIONS
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que
els corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa el Títol IV de la
Llei 58/2003, General Tributària, de 17 de desembre.
Article 8. DRET SUPLETORI
En tot allò no previst específicament en aquesta Ordenança regirà l’Ordenança
General, i la normativa d’aplicació.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Els preceptes d’aquesta Ordenança Fiscal que, per raons sistemàtiques,
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de
desenvolupament, i aquells en què es realitzin remissions a preceptes
d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què es tracti.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança Fiscal entrarà en vigor el primer de gener de 2020. El seu
període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o
derogació expresses.
Vist-i-plau
L’ALCALDE,

EL SECRETARI,
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ANNEX DE TARIFES
TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA,
ESPECTACLES, ATRACCIONS I ANÀLEGS SITUATS EN TERRENY D'ÚS
PÚBLIC.
Llocs o parades a la via pública per exhibir i vendre articles de qualsevol mena,
tal com artesania, objectes de regal, llibres, productes alimentaris de tots tipus;
i similars, així com la realització ambulant d’activitats artístiques de tot tipus o
de serveis, tal com fotògrafs, pintors, caricaturistes, dibuixants, espectacles,
enllustradors, brocanters, realització de trenes i similars.
Per m2, al dia
Per m2, al mes

2,00 €
Amb un mínim de 25,00 €
30,00 €
Amb un mínim de 180,00.-€ per mes

CIRCS I PARADES DE PIROCTÈCNIA
Llicència per instal·lació
Ocupació terrenys domini públic.- primer dia
Resta de dies, per dia
Constitució fiança (en tots els casos)

135,30 €
228,60 €
90,20 €
1.282 €

En els casos de circs de petit format, entès com a petit format quan la carpa
medeixi fins a 14m2 inclosos, es reduirà la quota en un 50%, exceptuant la
fiança que serà irreductible
OCUPACIÓ VIA PUBLICA AMB RODATGE I FOTOGRAFIA
Rodatge cinematogràfic amb fins professionals, per dia
Fotografia amb fins comercials o publicitaris, per dia

376,00 €
226,00 €

PROMOCIO DE FIRES I ANÀLEGS
Gran format
Mitjà format
Petit format

200,00 €
150,00 €
100,00 €

