
Ordenança fiscal número 24 
 

 
TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, 

ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I 
INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGES 

CINEMATOGRÀFICS 
 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del que preveuen els articles 57 i 20.3.n 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, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 
d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per parades, barraques, 
casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i 
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 l’aprofitament especial del domini públic 
local que beneficia de forma particular els subjectes passius i que es produeix 
per la instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o 
atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i 
rodatge cinematogràfic i la resta d’aprofitaments especificats en les tarifes 
contingudes en l’article 6 d’aquesta Ordenança, així com l’activitat 
administrativa relativa a l’atorgament de les preceptives llicències, amb 
excepció de la tarifa primera. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, així 
com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària a 
favor de les quals s’atorguin les llicències per a gaudir dels aprofitaments 
especials que constitueixin el fet imposable d’aquesta taxa. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, 
es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 4. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades 
com a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, 
es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 



1.L’Estat, les Comunitats Autònomes i les entitats locals no estaran obligats al 
pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a procedir als aprofitaments 
especials referits a l’article 1 d’aquesta Ordenança, necessaris per als serveis 
públics de comunicacions que exploten directament i per a altres usos que 
interessin de forma immediata a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 
 
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
Article 6. Quota tributària 
 
TARIFA PRIMERA.- VENDA AL MERCAT SETMANAL 
 
1.- Venda mercat setmanal, per metre lineal o fracció i dia:  
    - Més de 30 dies l’any...........................................................  1,75 ,- euros  
    - Amb caràcter eventual........................................................  4,25   ,- euros  
 
2. Els titulars de les parades podran adquirir un con per reservar l’espai 
d’aparcament per desmuntar la parada per 35 €, en concepte de fiança que 
serà retornada quan el titular de la parada es doni de baixa o decideixi 
prescindir del con. 
 
TARIFA SEGONA.-  VENDA DE PRODUCTES, EXPLOTACIÓ DE 
DIVERSIONS, ESPECTACLES I ACTIVITATS INDUSTRIALS A LA VIA 
PÚBLICA. 
 
1.Venda de productes diversos: 
 
- Venda o exposicions amb motiu de fires i festes en general (exclosa la 

Festa Major), per metre quadrat o fracció i dia ......................................6,90 € 
 

L’activitat a què es refereix l’epígraf anterior, organitzada i / o 
desenvolupades per entitats i/o associacions sense ànim de lucre inscrites 
en el Registre Municipal d’Entitats, es considerarà que no tenen caràcter 
comercial, per la qual cosa satisfaran la quantitat de 30,00€ per autorització, 
sempre que l’activitat es dugui a terme amb motiu i/o ocasió de celebracions 
culturals, recreatives, i /o esportives de reconegut prestigi i/o interès 
municipal, cosa que haurà de ser acreditada documentament pel servei 
municipal competent. 

 
- Ocupació de la via pública per a la venda o exposició de productes per un 

període de fins a 4 mesos: 
   Per dia Per mes 

(a) Zona Riera i Passeig Xifré,  
 per metre quadrat o fracció.............................................. 2,45€...... 24,60€ 

 
 (b) Resta de vies, per metre quadrat o fracció.................2,05€......15,40€ 
 
- Ocupació de la via pública per a la venda o exposició de productes per un 

període superior a 4 mesos: 
      Per mes 



(b) Zona Riera i Passeig Xifré,  
 per metre quadrat o fracció.............................................................10,10€ 

 
 (b) Resta de vies, per metre quadrat o fracció.................................. 5,50€ 
 
2.Desenvolupament d’activitats recreatives: 
 
2.1- Circs o altres instal·lacions eventuals o desmuntables per a la realització 
d’espectacles, actuacions lúdiques i activitats de promocions culturals, 
esportives, musicals i similars: 
  
- Fins a 500m2 de superfície ocupada i dia......................................... 110,90€ 
- Cada 100m2 o fracció de més............................................................... 8,25€ 
 
- Fiança: 

Fins a 500 m2............................................................................ 1.200€ 
Més de 500 m2.......................................................................... 1.800€ 

 
2.2- Parades situades a les platges després de la concessió  administrativa 
prèvia: 
 

 Euros / m2 / temporada: 
 

- Guinguetes..................................................................... 104,00 
- Terrasses........................................................................   26,50 
- Altres activitats no previstes en els Plans d’ Usos.........   1,38 

 
 Euros / unitat / temporada: 

 
- Hamaques, gandules...................................................... 19,85 
- Patins, windsurf, canoes i similars sense motor............. 30,10 

 
Als efectes de la present ordenança s’entendrà per temporada la que fixa la 
demarcació de Costes de l’Estat que és de l’u de maig a 30 d’octubre. 
 
La superfície realment ocupada serà mesurada pels Tècnics Municipals. 
 
La quantitat que resulti d’aplicar les tarifes per l’aprofitament especial del 
domini públic marítim terrestre mitjançat guinguetes, terrasses, patins i 
hamaques s’augmentarà  per l’import en concepte de taxa que la Corporació ha 
de satisfer a la Demarcació de Costes a Catalunya del Ministeri de Medi 
Ambient. 
 
2.3 - Parades i atraccions de la Festa Major 
 

2.3.1. Instal·lacions complementàries (fruites seques, 
llaminadures, xurreries, creps, cotó …) 
            a) 7,80 € / m2 
            b) mínim  36 € 
  



2.3.2. Casetes (parades de tir, pesques, curses de camells, dards, 
porteries i similars) 

a) 7,80 € / m2 
  
2.3.3. Atraccions infantils 
            a) mecàniques (cavallets, miniexcalèxtric, volador, tren, 
motos i similars) 
                        i) els 30m2 inicials: 7,80 € / m2  
                        ii) els m2 en excés de 30: 2,40 € / m2 
  
            b) no mecàniques 
                        i) 4,80 € / m2  
  
2.3.4. Atraccions no infantils (Autos de xoc, vaixell pirata i altres) 
            a) 50 m2 inicials: 10,20 € / m2  
            b) els següents 50 m2 (de 51 a 100): 3,60 € / m2 
            c) els m2 en excés de 100: 1,02 € / m2 
  
El període de fira per a aquest 2008 serà:  
            Muntatge: entre l’ 1 i el 3 de juliol 
            Activitat oberta al públic: del 4 al 9 de juliol 
            Desmuntatge: 10 i 11 de juliol 
  

Fora del període de la festa major i haurà una aplicació de tarifes proporcional 
per dia. 
 
Quan l’Ajuntament proporcioni un espai d’allotjament als camions- vivenda dels 
firaires, aquests hauran de dipositar a la Tresoreria municipal una fiança de 
1.500 euros per tal de garantir el bon estat de l’espai ocupat. 
 
2.4 Bars................................................................................ 17,15€ / m2 o fracció 
 
3. Altres activitats 
 
- Taulells, aparadors, frigorífics, expositors o qualsevol altre tipus d’instal·lació 

o ocupació  immediatament annexa a qualsevol tipus d’establiment,: 
 

1) Període del 15 de maig al 15 de setembre per m2 o fracció: 
 

 (a) Zona Riera i Passeig Xifré ................................ 29,90 euros 
 
 (b) Resta de Vies Públiques ................................... 18,00 euros 

 
2) Resta de l’any, per m2 o fracció i mes o fracció: 
 
 (a) Zona Riera i Passeig Xifré .................................. 3,75 euros 
 
 (b) Resta de Vies Públiques ..................................... 2,05 euros 

 



- Camions o vehicles destinats a la venda o exposició de tot tipus de 
productes, per vehicle i dia..................................................20,20€ 

 
- Ocupació via pública, parcs, jardins o locals municipals per rodatge de 

pel·lícules, vídeos i enregistraments televisius de caràcter publicitari o 
comercial amb finalitat lucrativa, amb independència de l’obligatorietat 
d’obtenir l’autorització municipal pertinent i de pagar els serveis que, per 
aquest motiu, es requereixin, per cada emplaçament que s’ocupi per dia o 
fracció............................................................................... 487,80 € 

 
- Per sessions fotogràfiques amb finalitats professionals o publicitàries, per 

dia o fracció i per emplaçament........................................ 154,00€ 
 
- Quioscos dedicats a la venda de bitllets de l’O.N.C.E. per m2 / any....96,90€ 

 
Aquesta quantitat s’aplicarà íntegrament als 1,5 primers metres quadrats de 
cada ocupació. Cada metre quadrat d’excés tindrà un recàrrec de 7,55 euros. 
per metre quadrat o fracció. 

 
TERCERA Aparells automàtics que s’accionen per monedes, per a 
entreteniment, esbarjo o venda, pagaran per semestre i m2 o fracció: 
 

(a) Zona Riera i Passeig Xifré ............................................ 40,20 euros 
 
(b) Resta de Vies Públiques ..............................................  21,15 euros 

 
TARIFA QUARTA - ANUNCIS QUE OCUPIN TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC 
LOCAL 
 
- Zona Riera i Passeig Xifré, per trimestre / m2 o fracció ......  16,85 € 
- Resta Vies Públiques, per trimestre / m2 o fracció .............. 10,00 € 
 
Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzi procediment de licitació 
pública, l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició 
sobre la qual recaigui la concessió, autorització o adjudicació. 
 
Article 7. Acreditament 
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’aprofitament especial, moment que, a 
aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la 
mateixa fou sol·licitada. 
 
2. En l'aprofitament especial per la venda de productes explotació de 
diversions, espectacles i activitats industrials a la via pública, caldrà dipositar 
l'import de la taxa des de que es presenti la sol·licitud d'autorització per a 
procedir a les instal·lacions. 
 
3. Quan s’ha produït l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, 
l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament. 
 



Article 8. Període impositiu 
 
1. Quan la instal·lació d’ocupació de les vies púbiques mitjançant els elements 
referits a l’article 1 hagi de durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà 
amb aquell determinat en la llicència municipal. 
 
2. Quan la duració temporal de la instal·lació s’estengui a uns quants exercicis, 
l’acreditament 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 què s’aplicarà el previst en 
els apartats següents: 
 
3.Quant s’iniciï l´aprofitament especial en el primer semestre, s’abonarà en 
concepte de taxa corresponent a aquest exercici la quota íntegra. Si l’inici de 
l´aprofitament especial té lloc en el segon semestre de l’exercici es liquidarà la 
meitat de la quota anyal. 
 
4. Si finalitza l´aprofitament especial durant el primer semestre de l’exercici 
procedirà la devolució parcial de la quota (la meitat). Si la baixa té lloc en el 
segon semestre, no procedirà retornar cap quantitat. 
 
5.Quant no s’autoritzés la utilització privativa o aprofitament especial, o aquest 
no resultés possible per causes no imputables al subjecte passiu, procedirà la 
devolució de l’import satisfet. 
 
Article 9.- Règim de declaració i ingrés 
 
1. En l'aprofitament especial per la venda de productes explotació de 
diversions, espectacles i activitats industrials a la via pública, la taxa s'exigirà 
en règim d'autoliquidació 
 
2. Quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir dels aprofitaments 
especials es presentarà degudament emplenat l’imprès d’autoliquidació de la 
taxa. 
 
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els 
elements de la declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent 
presti l’assistència necessària per determinar el deute.  
 
3. La taxa es podrà ingressar des del moment en què es sol·liciti la llicència El 
termini per fer l'ingrés de la taxa conclou deu dies després de la notificació de  
la concessió de la llicència. 
 
4. Tractant-se d’aprofitaments especials que es realitzen al llarg d’uns quants 
exercicis, el pagament de la taxa s’efectuarà semestralment. Així mateix, les 
altes i baixes de parades de venda al mercat setmanal (Tarifa primera) es 
prorratejaran per semestres. 
 



5. La resta d'aprofitaments es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o 
realitzat i seran irreduïbles pels períodes naturals de temps assenyalats en els 
epígrafs respectius. 
 
6. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. 
 
Article 10. Notificacions de les taxes 
 
1. En aquells casos en què la taxa s’exigeix en règim d’autoliquidació la 
notificació del deute tributari en supòsits d’aprofitaments singulars es realitzarà 
a l’interessat, en el moment en què es presenta l’autoliquidació, amb caràcter 
previ a la prestació del servei. 
 
No obstant, el que es preveu en l’apartat anterior, si un cop verificada 
l’autoliquidació aquesta resultés incorrecta, es practicarà liquidació 
complementària. 
 
2. En els supòsits de taxes per aprofitaments especials continuats que tenen 
caràcter periòdic, es notificarà personalment al sol·licitant l’alta al registre de 
contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, 
mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, 
pel període que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
3. Per la resta d'aprofitaments l'ingrés s'efectuarà a les entitats col·laboradores 
dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei General Tributària. 
 
4. A l’empara del que preveu la Disposició Transitòria segona de la Llei 
25/1988, les taxes de caràcter periòdic regulades en aquesta Ordenança que 
són conseqüència de la transformació dels anteriors preus públics no estan 
subjectes al requisit de notificació individual, sempre que el subjecte passiu de 
la taxa coincideixi amb l’obligat al pagament del preu públic al qual substitueix. 
 
Article 11.- Infraccions i sancions 
 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel que disposa la 
Llei General Tributària, la seva normativa de desenvolupament i l’Ordenança 
general de gestió, inspecció i recaptació d’aquest Ajuntament. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança aprovada pel ple en sessió celebrada el dia 9 de novembre 
de 2007, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2008, i continuarà vigent mentre 
no s'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles 
no modificats continuaran vigents.  
 
 


