Àrea d’Afers Interns i Institucionals

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 – Taxa per L'Ocupació de Terrenys d’ús públic
amb Parades, Barraques, Casetes de Venda, Espectacles, Atraccions o Esbarjo,
així com Indústries de carrer i ambulants, Rodatge Cinematogràfic i Aprofitament
Cinegètic.
Article 1. Fonament i naturalesa
A l'empara del que estableixen els articles 15 a 19, 20.3.n) 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 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,
rodatge cinematogràfic i aprofitaments cinegètics.
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, rodatge cinematogràfic i aprofitaments cinegètics, en els termes establerts a
l'art. 5 d'aquesta ordenança, on es regulen les tarifes que s'han d'aplicar.
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. 36 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, a les quals s'atorguin les llicències per a la utilització
privativa o l'aprofitament especial dels terrenys d'ús públic.
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 41 a 43 de
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 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'esmentada 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 a calcular el següent:
a) Si el nombre de metres quadrats de l'aprofitament no és sencer, s'arrodonirà per
excés per obtenir la superfície ocupada.
b) Els aprofitaments seran anuals, quan s'autoritzin per a tot l'any natural, i temporals,
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quan el període autoritzat comprengui una part de l'any natural. Tots els aprofitaments
realitzats sense autorització administrativa es consideren anul·lats.
c) Els propietaris de béns acotats, subjectes d’aquesta Taxa, hauran de presentar,
dins del primer mes de cada any, declaració de la persona a la que correspongui, per
qualsevol títol, l’aprofitament de caça o pesca. En l’esmentada declaració, que
s’ajustarà al model determinat per l’Ajuntament, hauran de constar les dades de
l’aprofitament i del seu titular.
3. Les tarifes d'aquesta taxa són les següents:
Tarifa primera
Llicències per a ocupacions de terrenys amb llocs de venda en
general, per cada 5 m2. o fracció, en esdeveniments lúdics
organitzats o en els quals col·labori l’Ajuntament, i no estiguin
inclosos a l’ordenança núm. 37.
a) Al dia
b) Cada semestre
c) Cada any
d)
Import mínim diari

EUROS

0,67
101,28
180,07
6,00

Tarifa segona
Per dia de rodatge cinematogràfic, reportatges fotogràfics
publicitaris i anàlegs, que tinguin per objecte donar a conèixer el
municipi
Per dia de rodatge cinematogràfic, reportatges fotogràfics
publicitaris i anàlegs, que tinguin per objecte la publicitat de
productes en general
Les liquidacions resultants de l’aplicació d’aquesta tarifa podran ser
compensades, si s’escau, amb la inclusió de la imatge gràfica de
l’Ajuntament en els crèdits de les gravacions
Tarifa tercera
Per aprofitaments cinegètics o piscícoles

20% sobre
gravamen

300,00 €

600,00 €

la

base

de

A més de l’import de la liquidació de la taxa a la qual fan referència els apartats
anteriors, l’Ajuntament podrà exigir el dipòsit d’una fiança prèvia a la concessió de
l’autorització per a l’ocupació sol·licitada, per tal de respondre de manteniment en bon
estat del domini públic ocupat. Aquesta fiança serà retornada en el moment que sigui
comprovat l’esmentat estat per part de l’Ajuntament.
4. Quan l'autorització de la utilització privativa es realitzi mitjançant procediments de
licitació pública, l'import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la
proposició a la qual s'atorgui la concessió, autorització o adjudicació.
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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 o realitzat i no es podran reduir pel període anual o de temporada autoritzat.
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en
aquesta ordenança, hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, realitzar
el dipòsit previ a què es refereix l'article 5.3) i formular declaració on hi consti la
superfície de l'aprofitament i els elements que s'hi instal·laran. A més, hi hauran
d'adjuntar un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva situació
dins del municipi
3. Els serveis tècnics d'aquest municipi comprovaran i investigaran les declaracions
formulades pels interessats. Si es troben diferències amb les peticions de llicències, es
notificaran als interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions complementàries
que s'escaiguin.
4. En cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar a aquest
municipi la devolució de l'import ingressat.
5. No es consentirà l'ocupació de la via pública fins que no s'hagi abonat el dipòsit previ
a què es refereix l'article 6.2) i fins que els interessats no hagin obtingut la llicència
corresponent. L'incompliment d'aquest precepte podrà originar la no concessió de la
llicència sense perjudici del pagament de la taxa i de les sancions i els recàrrecs que
s'escaiguin.
6. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període natural de
temps següent assenyalat en l'epígraf de la tarifa corresponent. Sigui quina sigui la
causa que hom al·legui en contrari, la no presentació de la baixa determinarà l'obligació
de continuar pagant la taxa.
7. 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 la llicència.
8. Gaudiran d’una bonificació de fins al 90% en la quota a aplicar aquells rodatges i
reportatges que siguin d’interès cultural i educatiu per al Municipi, sempre que siguin
portats a terme per entitats sense finalitat de lucre.
Article 7. Meritació
1. La taxa es merita quan s'inicia l'ús privatiu o l'aprofitament especial, moment que ha
de coincidir amb el de la concessió de la llicència, si es va sol·licitar.
2. Sense perjudici del que estableix el punt anterior, cal dipositar l'import de la taxa
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quan es presenti la sol·licitud d'autorització per gaudir especialment del domini públic
local en benefici particular.
3. Quan s'ha produït l'ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar la llicència, la
meritació de la taxa té lloc en el moment de l'inici de l'esmentat aprofitament.
4. Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, el
primer dia de cada un del període natural del temps assenyalat a la tarifa.
Article 8. Període impositiu
1. Quan la utilització privativa hagi de durar menys d'un any, el període impositiu
coincideix amb el determinat a la llicència municipal.
2. Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial s'estengui a més d'un exercici,
el període impositiu comprèn l'any natural, tret dels supòsits d'inici o cessament en la
utilització privativa o l'aprofitament especial, i s'ha d'aplicar el que determinen els
apartats següents.
3. Quan s'iniciï l'ocupació en el primer semestre de l'any, s'ha d'abonar, en concepte de
taxa corresponent a aquest exercici, la quota íntegra. Si l'inici de l'ocupació té lloc en el
segon semestre de l'exercici, s'ha de liquidar la meitat de la quota anyal.
4. Si cessa l'ocupació durant el primer semestre de l'exercici s'ha de retornar una part
de la quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre no s'ha de retornar
cap quantitat.
5. Quan no s'autoritzi la utilització privativa o l'aprofitament especial, o quan no siguin
possibles per causes no imputables al subjecte passiu, s'ha de retornar l'import satisfet.
Article 9. Règim de declaracions i d'ingrés
1. La taxa s'exigeix en règim d'autoliquidació.
2. Per al cas de concessions de nous aprofitaments, l'obligació de pagament neix en el
moment de sol·licitar la llicència corresponent. Amb aquest efecte, juntament amb la
sol·licitud d'autorització per gaudir de l'aprofitament especial cal presentar, degudament
emplenat, l'imprès d'autoliquidació de la taxa. Alternativament, es poden presentar a
l'Ajuntament els elements de la declaració per tal que el funcionari municipal competent
presti l'assistència necessària per determinar el deute.
3. Per al cas d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, el pagament de la taxa s'ha de
fer en el primer trimestre de cada any.
4. El subjecte pot sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest cas
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s'ordenarà el càrrec al compte bancari durant els últims deu dies del termini de
pagament voluntari.
Article 10. Notificacions de les taxes
1. La notificació del deute tributari en supòsits d'aprofitaments singulars s'ha de fer a
l'interessat en el moment en què es presenta l'autoliquidació, amb caràcter previ a
l'ocupació o aprofitament. Malgrat el que disposa el paràgraf anterior, si quan s'ha
verificat l'autoliquidació aquesta resulta incorrecta, s'ha de practicar una liquidació
complementària.
2. En els supòsits de taxes per aprofitaments especials continuats de caràcter
periòdic, s'ha de notificar personalment al sol·licitant l'alta en el registre de contribuents.
La taxa corresponent als exercicis successius s'ha de notificar col·lectivament,
mitjançant l'exposició pública del padró en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, pel
període que es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província.
3. A l'empara del que disposa la disposició transitòria 2a de la Llei 25/1998, 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 regeixen pel que disposa la Llei
general tributària i la normativa que la desplega.
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 dia 16 de gener de 2020.
El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o
derogació expresses.
DILIGÈNCIA
Aquesta ordenança fou aprovada inicialment pel Ple d'aquest Ajuntament en la seva
sessió de data 20 de novembre de 2019, i definitivament 30 dies hàbils desprès de la
seva publicació.

EL SECRETARI,

Vist i plau
L'ALCALDE,
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