
 

2.6.- TAXA PER L’ INSTAL·LACIÓ DE PARADES, BARRAQUES, CASETES DE 
VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUADES EN TERRENYS D’ÚS 

PUBLIC I INDUSTRIES AL CARRER I AMBULANTS I RODATGE 

CINEMATOGRAFIC 

 
 
1.- Fonament i naturalesa 
 
Fent ús de les facultats que atorga la Constitució art. 133.2 , l’art. 106 de la Llei 7/85 
Reguladora de les Bases de Regim local, art del 15 al 19 de la Llei 39/88 Reguladora 
de les Hisendes Locals  i de conformitat amb el que s’estableix a l’art. 1 i següents de 
la Llei 25/98 de “ Modificacion del Regimen legal de las Tasas Estatales i locales i 
reordenacion de las prestaciones patrimoniales de carácter publico”, aquest 
Ajuntament estableix la : 
“Taxa per la instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o 
atraccions situades en terrenys d’ús públic i indústries al carrer i ambulants així com el 
rodatge cinematogràfic.”. 
 
2.- Fet imposable 
 

Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic per lla 
instal·lació de parades, barraques, casetes de fira i venda, així com la realització 
d’espectacles i la instal·lació d’atraccions i indústries i venda ambulant al carrer així 
com el rodatge cinematogràfic. 
 
3.- Subjecte passiu 
 

Seran subjecte passiu de la taxa, les persones físiques i jurídiques que utilitzin el 
domini públic per instal·lar-hi les parades, barraques, casetes de venda, atraccions, 
venda ambulant, indústria al carrer així com el rodatge cinematogràfic. 
 
4.- Responsables 
 

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries les persones físiques i 
jurídiques a que es refereix l’art 33 de la Llei General Tributària. 
 
5.-Acreditament 
  
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir  en el moment de presentar la 
sol·licitud que inicia l’expedient, que no es tramitarà sense que s’hagi efectuat el 
corresponent pagament i sens perjudici de la posterior comprovació i liquidació 
definitiva, si s’escau. 
 
 
6.- Quota 
 

Per la liquidació de la quota es basarà sempre amb un mínim de 10 m2 i a raó de : 

 Venda ambulant, parades, barraques  i casetes de venda......  3,00 € /dia /m2. 

 Fires, espectacles, atraccions..................................................   5,00 € /dia/m2. 
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Excepcionalment per la celebració de festes populars i tradicionals es determina una 
quota fixa de : 
 
Instal·lació fins a 50 m2 ............................... 10 € / dia 
Instal·lació de 51 m2 fins a 150 m2 ............. 20 €/ dia 
Instal·lacions de més de 151 m2 ................. 30 € / dia 
 
7.- Infraccions i sancions 
 
Si la utilització dels domini públic porta aparellada la destrucció o deteriorament, el 
beneficiari sens perjudici de l’abonament  de la taxa restarà obligat al reintegrament 
del cost total de les despeses de reconstrucció o reparació. 
 
Si els danys fossin irreparables, s’indemnitzarà a l’Ajuntament en quantia igual al valor 
dels bens destruïts. En cap cas es condonarà total o parcialment les despeses a que 
es refereix aquest apartat. 
 
En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributaries i de les sancions que els 
correspongui en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen l’art. 77 i següents de la Llei 
Gral Tributaria. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 

 
La present ordenança ha estat modificada en sessió plenària de data 18 d’octubre del 
2011 i publicada al BOP número 283 de 10 de desembre del 2011. 
 
El Secretari                                                                            Vist i plau 
                                                                                                L’alcalde 
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