15 – TAXA
OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB PARADES, BARRAQUES
CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS, SITUATS EN
TERRENYS D'ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DE CARRER

Article 1r. - Concepte
En ús de les facultats concebudes pels articles 133.2 i 144 de la Constitució i per
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i
de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del RDL 2/2004, de 5 de
març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest
municipi estableix taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials derivats
de l'ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic amb parades, barraques, casetes
de venda, espectacles o atraccions, indústries del carrer, que s'especifiquen en les
quotes que es contenen, i que es regiran en aquesta ordenança i, les seves normes
s’atenen al que preveu l’article 57 de l’esmentat RDL 2/2004.
Article 2n. - Subjectes passius
1. Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones físiques i jurídiques i les
Entitats a les quals es refereix l'article 35 i següents de la Secció 1, Capítol II,
Títol I de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria, a favor de les
quals s'atorguin les llicències, o els qui es beneficiïn, si és que es va procedir
sense l'autorització corresponent.
Article 3r. - Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'ocupació de la via pública amb
parades barraques, llocs de venda, atraccions, espectacles i indústries del carrer,
pel qual s'haurà de disposar amb la deguda antelació amb la corresponent
llicència municipal.
Article 4t. - Quota
1. La quota de la taxa estarà constituïda segons els casos per l'activitat
desenvolupada, el temps de duració de la llicència i la superfície ocupada,
expressada en metres quadrats.
2. Les quotes seran les següents:
a) Parades, barraques i casetes de venda per m² o fracció i dia:
.
.
.
.

Laborables...................................................
Festius........................................................
Fires de Maig ...............................................
Festa Major .................................................

0,3193
0,3902
3,8108
4,1869

€
€
€
€

Als efectes del còmput de la superfície corresponent a les parades de venda,
s'entendrà que serà l'ocupada pel lloc o taula de venda, per les mercaderies sobrants,
caixes i altres pertinences dels titulars/responsables de la mateixa i la corresponent a
l'espai per on transiten ells mateixos.
b) Atraccions per m² o fracció i dia:
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.
.
.
.

Laborables...................................................
Festius........................................................
Fires de Maig ...............................................
Festa Major:
pels primers 50 m².........
a partir dels 51 m² .........

0,3548
0,5605
3,8108
5,0244
3,0443

€
€
€
€
€

Per a qualsevol cas o tipus d'atraccions que durant els períodes de fires s'ubiquin en
algun lloc que no sigui el de concentració principal i/o habitual de les atraccions
durant aquests períodes, no els hi serà aplicable els imports especials de fires, sinó
els corresponents a dies laborables o festius segons procedeixi de forma general.
Resten exceptuades d'aquest tractament els circs per tenir una quota fixa que no
depèn de la festivitat o no de la jornada.
A les atraccions infantils durant els dies de Festa Major, els seran aplicables els
mateixos preus regulats a l'efecte, però amb una reducció del 20% de l'import
esmentat.
c) Espectacles en els que no participa el públic i tenen una interrupció a la finalització
de la funció, per m² o fracció i dia:
.
.
.
.

Laborables...................................................
Festius........................................................
Fires de Maig ...............................................
Festa Major .................................................

0,2696
0,3548
1,6038
3,2714

d) Els espectacles de circ, per dia d'actuació ......

188,97 €

€
€
€
€

En qualsevol cas, totes les despeses originades per consums (electricitat, aigua, etc.)
seran a càrrec del titular del circ. Així també si les instal·lacions del circ ocupen un
lloc que precisa d'alimentació o escomeses d'electricitat i/o aigua, o qualsevol altra
despesa originada per una necessitat d'infrastructura, aquesta anirà a càrrec del
titular del circ.
e) Tómboles i altres jocs d'atzar per m² o fracció i dia:
. Laborables...................................................
. Festius........................................................
. Fires de Maig i Festa Major ............................

1,4050 €
2,0934 €
9,1477 €

f) Llocs de venda pels que tinguin establiments oberts al públic a la població i pels
ubicats a la Pl. St. Joan i al tres indrets per assimilació en dies laborables, per metre
lineal o fracció i dia.........................................
0,50 €
g) Llocs de venda d’establiments oberts al públic, en dies de mercat o fires per metre
lineal o fracció i dia ........................................
1,89 €
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Si la seva ubicació és fora de la zona de mercat abans esmentada, en dies que es
celebren mercats o fira, per metre lineal o fracció i dia 1,00 €
h) Llocs de venda eventuals, en dies que no es celebra mercat setmanal, inclosos els
mercats dels dimarts als voltants dels Mercats de la Pelegrina i Sant Salvador, per
metre lineal o fracció i dia................................
1,3696 €
i) Llocs de venda eventuals, en dies de mercat o fira, inclosos els dies de Sant Jordi i
Tots Sants, per metre lineal o fracció i dia .........
3,9243 €
j) La reserva de plaça -per no perdre l'antiguitat- de les atraccions i espectacles
satisfarà un 10% de la tarifa que va satisfer en el darrer exercici.
k) Ocupació de la via pública amb vehicles -motocicletes- en front als establiments
oberts a aquesta població, en dies laborables per metre lineal o fracció i dia:
...................................................................
0,2341 €
l) Els mateixos que en l'apartat anterior, en dies de mercat o fira, per metre lineal o
fracció i dia....................................................
0,7948 €
En el cas h) la quota mínima serà el càlcul per cinc dies.
m) Xurreries i altres parades que fan elaboració de productes alimentaris, per m² o
fracció i dia:
. Laborables...................................................
. Festius........................................................
. Fires de Maig i Festa Major ............................

0,3193 €
0,5250 €
9,1477 €

n) Quioscos amb ocupació permanent durant l'any -llicència renovable anualmentper m² o fracció i dia:
. laborable.....................................................
. festiu ..........................................................

0,3122 €
0,3832 €

o) Espectacles al carrer sense delimitació concreta d'ocupació i sense cap preu
d'entrada i no contemplats en altres apartats, per dia:
...................................................................
67,19 €
p) Espectacles amb preu d'entrada exclosos els circs per la seva regulació específica,
per dia d'actuació (en el cas de que l'ocupació sigui inferior als 350 m²:
...................................................................
146,01 €
I si l'ocupació és superior a l'esmentada, per cada m² i dia d'excés:
. Laborables...................................................
. Festius........................................................
. Fires de Maig ...............................................

0,2696 €
0,3548 €
1,6464 €
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. Festa Major .................................................

3,3140 €

q) Per cada m² i dia ocupat per pistes d'autos de xoc:
. Laborables...................................................
. Festius........................................................
. Fires de Maig i Festa Major ............................

0,3760 €
0,7592 €
1,8511 €

3. Les atraccions que no es trobin tipificades en els apartats d'aquest article, i
tinguin un aprofitament de l'espai públic de característiques especialment
diferenciadores respecte a la resta d'atraccions, podran tenir regulat el sistema de
tributació segons conveni que s'establirà a l'efecte.
Article 5è. - Normes de gestió
1. Les quantitats exigibles d'acord amb les quotes es liquidaran per cada
aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pel període anual o de
temporada autoritzat.
2. a) Els emplaçaments, instal·lacions, parades, etc., podran treure's a licitació
pública abans de la celebració de la Festa Major, i el tipus de licitació, en concepte
d'import mínim que servirà de base, serà la quantia fixada en les quotes
d'aquesta ordenança. L'Administració Municipal podrà liquidar la present
ordenança mitjançant conveni, en aquells casos en que les atraccions estiguin
instal·lades durant més de dos mesos.
b) 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, corcs, teatres, exposicions d'animals,
restaurant, neveries, bijuteries, etc.
c) Si algun concessionari dels aprofitaments utilitzés una superfície més gran de la
que hom li va adjudicar en la subhasta, pagarà, per cada metre quadrat utilitzat
de més, el 100% de l'import de l'augment, a més de la quantia fixada en les
quotes.
3. a) 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 a què es refereix
l'article 6.2.a) següent 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 del
municipi.
b) 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
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notificaran als interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions
complementàries que s'escaiguin. Les autoritzacions es concediran quan els
interessats hagin arreglat les diferències i, si s'escau, quan hagin realitzat els
ingressos complementaris corresponents.
c) En 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. a) Les autoritzacions a què es refereixen les tarifes f), g), h), i), s'entendran
prorrogades mentre l'alcaldia no acordi la seva caducitat o l'interessat, o els seus
representants legítims, no presenti la baixa justificada.
b) La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període
natural de temps següent assenyalat en l'epígraf de la quota que correspongui. La
no presentació de la baixa determinarà l'obligació de continuar abonant el tribut.
6. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides o sots arrendades 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.
7. Les autoritzacions que es concedeixin podran estar, en el seu cas, condicionades a
la tramitació, prèvia al seu gaudiment, de la presentació d'un aval o dipòsit
metàl·lic en la Tresoreria municipal, a fi de garantir el finançament del cost de
posteriors actuacions de neteja de la zona ocupada, i/o de publicitat
indegudament col·locada, i/o, en el seu cas, com a garantia per a respondre de
possibles desperfectes causats en el patrimoni públic.
L'import de la garantia es fixarà en cada cas segons les característiques i
dimensions de les instal·lacions per a les que es sol·licita el permís d'ocupació de
domini públic.
A fi de determinar aquest import de la garantia, serà emès pels Serveis Tècnics
Municipals, un informe, previ a l'autorització, que contingui la valoració de
pressupost a l'efecte.
8. L’Ajuntament podrà establir convenis de col·laboració amb les entitats que
representin els subjectes passius dels firaires titulars d’atraccions i paradistes de
la Festa Major.
Article 6è. - Meritació del tribut
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el
moment de sol·licitar la llicència corresponent.

15 – TAXA
OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB PARADES, BARRAQUES
CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS, SITUATS EN
TERRENYS D'ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DE CARRER

b) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i
prorrogats el primer dia de cada un dels períodes naturals de temps assenyalats
en les quotes.
El pagament de la taxa es realitzarà:
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe en la
tresoreria municipal o allà on establís l'Ajuntament, en cas de que es delegués la
gestió en altra entitat, les esmentades actuacions s’adreçaran a les oficines
d’aquesta o de les entitats col·laboradores fixades a l’efecte. En qualsevol cas,
sempre abans de retirar la llicència corresponent.
Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ i s'elevarà a definitiu quan es
concedeixi la llicència corresponent.
b) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i
prorrogats, quan ja estiguin incloses en els padrons o matrícules d'aquesta taxa,
per trimestres naturals, en les oficines de la recaptació municipal, des del dia 16
del primer mes del trimestre fins el dia 15 del segon.
Disposició Final
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província, i començarà a aplicar-se a partir del primer de gener del 2007. El seu
període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o
derogació expresses.
Diligència
Aquesta Ordenança va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió
celebrada el dia 17 d’octubre de 2006, i definitivament el dia 19 de desembre de
2006.-signat.-l’Alcalde.-Marcel Esteve i Robert.-el secretari.-Francesc Giralt i
Fernández.

