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Ordenança Fiscal núm. 13
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

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.n) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els
articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per instal·lació de parades,
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’us 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 mode
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 local, així com indústries del carrer i ambulants i
rodatge cinematogràfic.
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. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger estaran obligats a designar un representant amb domicili
en territori espanyol i a comunicar la designació a l’Ajuntament.
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 explotin directament i per a altres usos que
immediatament interessin 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
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats següents:
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Epígraf
Tarifa primera
Quota: euros
1. Llicències per a ocupacions de terrenys amb casetes d’entitats públiques,
societats,
casinos,
penyes,
tertúlies,
etc.,
per
m2
o
fracció..............................................................................
Llicències per a ocupació de terrenys destinats a la construcció de casetes
particular, per m2 o fracció..........................................

0,41
0,52

Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats la construcció de casetes
amb finalitats comercials o industrials, per cada m2 o fracció ..

1,88

2. Llicència per a l’ocupació de terrenys destinats a tómboles, rifes, vendes
ràpides i similars. Per cada m2 o fracció ................

1,88

3. Llicències per a l’ocupació de terrenys dedicats a gronxadors, aparells
voladors, cavallets, jocs de cavallets, cotxes de xocs i, en general, qualsevol
mena
d’aparells
de moviment. Per
cada
m2 o fracció
...................................................................................

1,88

4. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a espectacles. Per cada m2 o
fracció ..............................................

1,64

5. Llicències per a l'ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de circs. Per
cada m2 o fracció ...................................

1,64

6. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de
teatres..................................................................

--

7. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de neveres,
restaurants, bars, fondes i similars. Per cada m2 o fracció
..........................................................................

1,88

8. Llicències per a l’ocupació de terrenys amb camions o vehicles per a la venda
d’entrepans, hamburgueses, xocolates, refrescos, begudes, etc. Per cada m2 o
fracció............................

1,88

9. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de xocolateria
i massa fregida. Per cada m2 o fracció

1,88

10. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de parades
per a la venda de patates fregides. Per cada m2 o
fracció............................................................................

1,88

11. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de parades
per a la venda de gelats.
Per cada m2 o fracció
............................................................................................

1,88

12. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de màquines
de cotó dolç. Per cada m2 o fracció......

1,88

13. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de parades
per
a
la
venda
de
mariscos
Per
cada
m2
o
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fracció..........................................................................................

--

14. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de parades
o casetes per a la venda de torrons i de dolços. Per cada m2 o
fracció........................................................

--

15. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de casetes
o parades per a la venda de joguines, ceràmiques, llumeneres, bijuteria i anàlegs.
Per cada m2 o fracció..............................................................................................

16. Llicències per a ocupacions de terrenys amb parades per a la venda de:
a) Flors. Per cada m2. o fracció..................................................
b) Aigües i tabac. Per cada m2. o fracció...................................
17. Fotògrafs, dibuixants i caricaturistes
Els artefactes que s’utilitzin com a complement de les seves activitats pagaran
per cada metre quadrat o fracció.....................

1,88

---

--

18. Llicències per a la venda ambulant, en el braç, dels articles següents:
a) Globus, bastons i quincalles..................................................
b) Gelats.....................................................................................
c) Mariscos.................................................................................
d) Dolços....................................................................................
e) Flors.......................................................................................
f) Altres articles.........................................................................

-------

19. Llicència per situar vetlladors en les zones d’afluència a la fira. Per cada
vetllador i dia .......................................................

--

20. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la col·locació de corrals
a similars, perquè els particular hi guardin cavalls. Per cada m2 o fracció
......................................................

--

21. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la venda o exposició
d’articles no especificats en els epígrafs anteriors. Per cada m2 o
fracció.....................................................................

1,64

22. Terrenys ocupats per taquilles per a la venda d’entrades de les
instal·lacions d’aparells, espectacles, teatres i circs, sempre que estiguin
situats fora de la superfície subhastada o adjudicada. Per cada m2 o fracció
...........................................
23. Fira de bestiar:
a) Casetes de ramader. cada una..............................................
b) Llicències per a la venda d'efectes de tallers de talabarters. Per cada m2. o
fracció...............................................................
c) Llicències per a la instal·lació de fondes. Fins a 10 m2. o
fracció.........................................................................................
d) Llicències per establir corrals per a bestiar destinats a l'arrendament. Fins
a 50 m2. o fracció. Per cada m2. d'excés...
e) llicències per a l'ocupació de terrenys amb instal·lacions o activitats no
classificades dins dels apartats a) al d) anteriors...

--

------
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24. Fires
Mercat màgic
1 dia ........................ 51 euros
2 dies ........................ 67 euros
Mercat de la Terra i Fira de la Ratafia
Preu de la parada: 62 euros (més 31 euros opcionals per instal·lació – llum,
etc.)
Nota: les parades d’empreses de Centelles estan bonificades pel preu de la
parada.
Mercat anticrisi
Inscripcions anticipades....................10 euros
Inscripcions el mateix dia..................15 euros
Fira de la Tòfona
Preu de la parada: 62 euros (més 31 euros opcionals per instal·lació – llum,
etc.)
Nota: les parades d’empreses de Centelles estan bonificades pel preu de la
parada.

Tarifa segona. Nadal i setmana Santa
1. Llicències per a ocupacions de terrenys amb parades de torrons, fruits
secs, dolços i similars, durant els dies 20 de desembre al 6 de gener, o des
de diumenge de Ram fins al de Resurrecció. Per cada m2 o fracció, amb un
mínim de 2 m2

--

2. Llicències per a ocupacions de terrenys amb parades de fruits i altres gèneres
anàlegs, durant els dies 20 de desembre al 6 de gener. Per cada m2 o
fracció.........................................................

--

3. Llicències per a la venda de galls, indiots altres animals durant els dies 20 de
desembre al 6 de gener. Fins a 40 m2 .
Per cada m2 d’excés ..................................................................

--

4. Llicències per a ocupacions de terrenys amb parades per a la venda de
joguines, ceràmiques, llumeneres i altres articles anàlegs durant els dies que se
celebrin
aquestes
festes.
Per
cada
m2
o
fracció
.........................................................................

--

5. Llicència per a ocupacions de terrenys per instal·lar-hi tómboles i similars.
Per
cada
m2
o
fracció
i
durant
aquestes
festes
.............................................................................................

--

Tarifa tercera. Mercats dels diumenges
1. Llicències per a ocupacions de terrenys amb parades de pises, quincalles,
ferros, mobles, vestits, animals, flors, articles tèxtils i de regal, productes de
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perfumeria i venda de fruites i verdures etc. Per cada m2 o
fracció....................................................................................
2. Llicències per a ocupacions de terrenys amb parades de torrons, fruits sec,
dolços i similars. Per cada m2 o fracció .........

3. Llicències per a ocupacions de terrenys amb parades per a la venda de llibres,
revistes, etc. Per cada m2 o fracció...................

0,72

0,72

0,72

4. Parada en el mercat setmanal, 1 cop al mes
Parada inferior a 3 m. ...............................103 euros anuals
Parada superior a 3 m. ............................. 205 euros anuals
5. Parada en el mercat setmanal de forma esporàdica
Parada inferior a 3 m.....................................15 euros/dia
Parada superior a 3 m....................................31 euros/dia
Tarifa quarta. Diversos temporals
1. Ocupació de terrenys municipals d’ús públic amb neveres, cafès, restaurants,
teatres, cinematògrafs, circs, exposicions o qualsevol altra mena d’espectacles.
Al dia, per m2 o fracció, amb un mínim de deu dies
...........................................................

--

2. Les parades de melons, síndries, figues i les altres fruites pròpies de la
temporada i no determinades expressament en altres epígrafs d’aquesta
ordenança pagaran per m2 o fracció per mes i amb un mínim de tres mesos
.......................................

--

3. Gronxadors, grans rodes, xurriaques, cavallets voladors i similiars,
pagaran:
a) Aparells de fins a 8 metres de diàmetre o sis barques, mogudes a braç per
dia.............................................................
b) Aparells superiors a 8 metres de diàmetre o sis barques, mogudes a braç,
per dia............................................................
c) Aparells fins a 8 metres de diàmetre moguts a màquina, per
dia..............................................................................................
d) Aparells superiors a 8 metres de diàmetre, fins a 16 mestres de diàmetre,
moguts a màquina, per dia......................
e) Aparells superiors a 16 metres de diàmetre o més de 200 m2 i cotxes
elèctrics. Per dia......................................................
Incloure una limitació de taxa diària per tot tipus d’atraccions i m2 (que afecte
el punt a), b), c), d) i e) del punt 3. Gronxadors, grans rodes, xurriaques,
cavallets voladors i similars.

4. Casetes de tir, rifes i similars, per m2 o fracció i dia..............

0,32
0,40
0,48
0,58
0,66
130 €/dia

1,83
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5. Llicències per a ocupacions de terrenys amb tómboles i similars. Per cada
m2 o fracció i dia...........................................

1,83

6. Llicències per a ocupacions de terrenys amb parades per a la venda de
joguines, ceràmica, bijuteria, llumeneres i similars. Per cada m2 o fracció i dia
.................................................................

1,83

7. Llicències per a ocupacions de terrenys amb parades de torrons, fruits secs i
qualsevol altre article no especificat en aquesta tarifa. Per cada m2 o fracció i
dia ...................................

1,83

Tarifa cinquena. Altres instal·lacions
1. Les llicències per establir aparells automàtics que s’accionen per monedes,
per a entreteniment, esbarjo o venda, pagaran per semestre i m2 o fracció
................................................................
2. Autorització per a l’establiment de barques en els estanys i explotacions de
vehicles per a esbarjos infantils en els jardins públics:
Al semestre per barca.....................................................................
Al semestre per vehicle..............................................................
Al semestre per vehicles amb capacitat per a dues
persones.....................................................................................

o

més

0,90

----

Tarifa sisena. Parc d'atraccions
1. Llicències per a establiments de parcs d'atraccions. Per m2. o fracció i
dia...............................................................................

--

Tarifa setena. Indústries del carrer i ambulants.
1. Fruites i hortalisses, al trimestre..............................................

--

2. Llaminadures i fruits secs, al trimestre...................................

--

3..Marisc al trimestre.

--

4. Formatges i ous, al trimestre

--

5. Joguines, bijuteria, quincalla, ferreteria, artesania artística, pisa, porcellana,
teixits,
confeccions,
sabates
i
similars,
al
trimestre
.........................................................................................

--

6. Fotògrafs, al trimestre.............................................................

--

7.- Globus i animals ensinistrats, al trimestre.............................

--

Tarifa vuitena,. Rodatge cinematogràfic
1. Per l'ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic per al rodatge de
pel·lícules. Al dia, per m2. o fracció..........................
Quota mínima d'aquest epígraf per cada dia..............................

---
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2. Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin procediments de licitació pública, l’import
de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la que recaigui la concessió,
autorització o adjudicació.
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 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. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan es presenti la
sol·licitud d’autorització per a procedir a les instal·lacions de les quals derivin els aprofitaments especials
regulats en aquesta Ordenança.
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.
4. En els supòsits d’ocupacions del domini públic que s’estenguin a varis exercicis, l’acreditament tindrà
lloc l’u de gener de cada any, excepte en els supòsits d’inici o cessament en l’ocupació.
Article 8. Període impositiu
1. Quan l’ocupació de les vies públiques 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. A efectes de la
determinació de la taxa, es tindran en compte els mòduls establerts a l’article 6.
2. Quan la duració temporal de la instal·lació s’estengui a varis exercicis, el període impositiu
comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o
aprofitament especial. En aquest cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància.
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General.
4. Si no s’autoritzés la instal·lació sol·licitada, o per causes no imputables al subjecte passiu no es poden
realitzar els aprofitaments especials, procedirà la devolució de la taxa satisfeta.
Article 9. Règim de declaració i d’ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, en els supòsits següents:
a) Ocupacions del domini públic local amb duració temporal inferior a 1 any.
b) Primer període impositiu de les ocupacions del domini públic local extensives a varis exercicis.
2. Quan es sol·liciti autorització per a gaudir dels aprofitatments especials es presentarà degudament
complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal corresponent els elements de la declaració a
l’objecte que es presti l’assistència necessària per a determinar el deute.
3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell moment, o en el
termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré.
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4. Les variacions dels elements tributaris determinants de la quantia de la taxa de venciment periòdic hauran
de declarar-se en el segon semestre de l’exercici immediat anterior al de l’acreditament.
Article 10. Notificacions de les taxes
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la primera liquidació,
o la confirmació de l’autoliquidació, es notificarà personalment al sol·licitant junt amb l’alta en el registre
de contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública
del padró.
2. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Article 11. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta
Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança
General.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació
vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta,
s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la
modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
L’Ordenança fiscal aprovada pel Ple de la corporació en sessió de 30 d’octubre de 2017 entrarà en vigor
el dia 1 de gener de 2018 i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. En cas
de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.

