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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16 
 
REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC 
 
 

Article 1r. Fonament i naturalesa 

A l’empara del que estableixen els articles 20 al 27 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, mitjançant el 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 el mercat 
setmanal, amb les parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo 
situats en terrenys d’ús públic local així com les mercaderies, material de construcció, runes, 
tanques puntals, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues. 

 

Article 2n. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial dels 
terrenys d’ús públic amb el mercat setmanal, amb les parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles, atraccions o esbarjo situats en terrenys d’ús públic local així com les 
mercaderies, material de construcció, runes, tanques puntals, puntals, bastides i altres 
instal·lacions anàlogues, en els termes establerts a l’art. 5 d’aquesta ordenança, on es 
regulen les tarifes que s’han d’aplicar. 

 

Article 3r. 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. 35.4 de la Llei general tributària, a les 
quals s’atorguin les llicències per a la utilització privativa o l’aprofitament especial dels 
terrenys d’ús públic. 

 

Article 4t. Responsables 

1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries 
les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 35 i 36 de la Llei 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'article 40, 41, 42 i 43 de la Llei general tributària. 
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Article 5è. 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, quan 
el període autoritzat comprengui una part de l’any natural. Tots els aprofitaments realitzats 
sense autorització administrativa es consideren anul·lats. 

 

3. Les tarifes d’aquesta taxa són les següents: 

 

Epígraf 1. Mercat setmanal 
 

1. Fins a 10 metres lineals d’exposició 5,00 € 

2. Més de 10 metres lineals d’exposició 10,00 € 

 
Epígraf 2. Parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo 

 

1. Per l’ocupació de terrenys amb camions o vehicles per a la venda 
d’entrepans, hamburgueses, xocolates, refrescos, begudes, xurreries i massa 
fregida, anàlegs i begudes.  

Per cada unitat i dia 

10,00 € 

2.  Per l’ocupació de terrenys amb casetes amb finalitats comercials o 
industrials, tómboles, rifes, vendes ràpides i similars . Per cada dia 

10,00 € 

3.  Per  l’ocupació de terrenys destinats a gronxadors aparells voladors, 
cavallets, jocs de cavallets, cotxes de xoc i, en general, qualsevol mena 
d’aparells de moviment.  

Per cada dia 

10,00 € 

 
Epígraf 3. Mercaderies, material de construcció, runes, tanques puntals, puntals, bastides i 
altres instal·lacions anàlogues 

 

Ocupació o reserva especial i puntual del domini públic que facin els 
constructors amb contenidors de runes, materials, instal·lacions de grues, 
maquinària fixa o rodada o qualsevol altre mitjà que en facin ús de manera 

2,00 €/dia 
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temporal per a dur terme l’obra prèvia autorització i comprovació dels serveis 
tècnics i d’inspecció municipal   

 

*Aquestes tarifes no s’aplicaran si l’ocupació és igual o inferior a 10 dies. 

 

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. 

 

5. Estan exclosos d’aquesta taxa les activitats d’esbarjo adreçades als xiquets i xiquetes en 
caràcter gratuït. 

 

Article 6è. Normes de gestió 

1. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament 
sol·licitat o realitzat per període anual o espai de temps autoritzat. 

 

2. Els serveis tècnics d’aquest municipi comprovaran i investigaran els metres quadrats 
ocupats i es generaran les liquidacions que s’escaiguin. 

 

3. Els interessats que sol·licitin la reserva fixa d’un lloc concret (que assignarà l’ajuntament), 
hauran de satisfer l’import d’una anualitat, que resultarà de l’aplicació de la taxa que 
correspongui multiplicada per 52 setmanes. 

 

4. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial no siguin possibles per causes 
meteorològiques o altres no imputables a l’Ajuntament, no es retornarà l’import satisfet al 
subjecte passiu. 

 

5. Si es produeixen desperfectes en el paviment o les instal·lacions de la via pública, els 
titulars de les llicències o els obligats al pagament hauran de procedir al reintegrament total 
de les despeses de reconstrucció i reparació d’aquests desperfectes o reparar els danys 
causats, que seran, en tot cas, independents dels drets liquidats pels  aprofitaments realitzats. 
 

Article 7è. Meritació 

1. La taxa es merita quan s’inicia l’ús privatiu o l’aprofitament especial. 
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Article 8è. Període impositiu 

 

1. Quan la utilització privativa sigui temporal, el període impositiu coincideix amb el temps 
d’ocupació. 

 

2. Quan la utilització privativa sigui per un exercici sencer, el període impositiu comprèn l’any 
natural, tret dels supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o l’aprofitament 
especial, als quals s’ha d’aplicar el que determinen els apartats següents: 

 

a) 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. 

 

b) 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. 

 

Article 9è. Règim de declaracions i d’ingrés 

1. La taxa s’exigeix en règim d’autoliquidació. 

 

2. Per una millor gestió municipal, en el cas de d’aprofitaments i/o utilitzacions anuals, els 
interessats hauran de facilitar a l’Ajuntament la domiciliació bancària per al pagament de la 
taxa.  En aquest l’ajuntament ordenarà el càrrec al compte bancari del contribuent en el qual 
se’ls girarà un rebut per l’import corresponent que es farà efectiu durant el mes de gener de 
cada any. 

 

Article 10è. Infraccions i sancions 

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposen els articles 183, 
184, 185 i concordants de la Llei general tributària. 

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Resta derogada l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa de la venda ambulant puntual, 
aprovada provisionalment en la sessió plenària celebrada el 18 de febrer de 2004. 
 

DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el mateix dia que en sigui publicat el text oficial al Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. 
 
 


