
 
 

Ordenança Fiscal núm. 11 
 

TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPE CTACLES O 
ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚST RIES 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. 
 
3. Les entitats socials sense ànim de lucre resten exemptes de l’aplicació de les tarifes regulades en 
aquesta ordenança fiscal. 
 
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 
 
Normativa general per a totes les zones 
 

1. La distribució de les parades de totes les zones corre a càrrec de l’Ajuntament o a qui delegui. 
2. No es pot modificar ni el nombre de metres ni la ubicació adjudicada durant la fase de 

muntatge de la parada. 
3. Si per causes de força major no imputables a l’organització de la Mostra no és possible dur-la 

a terme, els organitzadors declinen qualsevol responsabilitat per les despeses efectuades pel 
comerciant. 

4. L’horari de muntatge de les parades és divendres, de 20 a 22 h i dissabte, de 8 a 10 h. 
5. Les parades s’han de mantenir obertes i en funcionament el dissabte des de les 10 h fins a 

les 21 h i el diumenge des de les 10 h fins a les 20 h i es podrà modificar en cas que un any 
es decideixi per part de l’administració. 

 
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats 
següents, amb un llindar mínim de 10 € per liquidació. 
 
Casetes de venda, tómboles,  espectacles  i atraccions: 
 
CATEGORIA DELS CARRERS EUROS per m2./día 
  
PRIMERA 0,8497 
SEGONA 0,8446 
TERCERA 0,8415 
QUARTA 0,8369 

 
 
Esdeveniments culturals de caràcter privat: 
 
CATEGORIA DELS CARRERS EUROS per m2./día 
  
PRIMERA 0,3075 
SEGONA 0,2563 
TERCERA 0,2050 
QUARTA 0,1538 

 
 
Mercat Setmanal 
 
CATEGORIA DELS CARRERS EUROS per m2./día 
  
PRIMERA 0,9302 
SEGONA 0,9256 
TERCERA 0,9215 
QUARTA 0,9174 
 
Venda productes pirotècnics: 

 
 
CATEGORIA DELS CARRERS EUROS per temporada 
  
PRIMERA 184,50 
SEGONA 180,50 
TERCERA 178,50 

 QUART 176,50 
 
 
Mostra Comercial i Agrícola  
 
Zona A:  Era del Baró.  En aquest espai poden participar tots els comerços locals que hi estiguin 
interessats i compleixin els requisits següents fixats per l’entitat organitzadora: 



 
6. El cost per participar-hi amb una parada és de  30,00 euros 
7. Si el comerç és soci de l’entitat organitzadora queda exempt d’abonar el cost de 

participació. 
 
Zona B: promoció agrícola . En aquesta zona poden participar tots els pagesos i els comerços de 
productes agrícoles i d’altres relacionats amb aquest sector. 
 

a) El cost per participar-hi amb una carpa és de  50,00 euros. 
b) El cost per participar-hi amb mitja carpa i vitrina és de  100,00 euros. 
c) El cost per participar-hi amb una parada davant del propi comerç és de 15 euros per 

metre lineal. 
 
Si el comerç o pagès participa en l’exposició de fruites i verdures o és del Mercat de pagès setmanal 
queda exempt d’abonar el cost de participació corresponent. 
 
Zona C: promoció comercial.  En aquesta zona poden participar tots els comerços amb activitat 
econòmica amb domicili a Sant Vicenç dels Horts que hi estiguin: 
 

a) El cost per participar-hi amb una carpa és de  75,00 euros. 
b) El cost per participar-hi amb mitja carpa i vitrina és de  100,00 euros. 
c) El cost per participar-hi amb una parada davant del propi comerç és de 15 euros per metre 

lineal. 
d) Si el comerç és membre d’una associació de botiguers local, el cost per participar-hi és de 50 

 euros. 
 
Zona E: promoció comercial productes agrícoles elab orats . En aquesta zona poden participar tots 
els comerços de productes agrícoles elaborats com pot ser el vi, el cava, olis, etc  
 

a) El cost per participar-hi amb una carpa és de  230,00 euros. 
 
Zona F: comercial bàsic  En aquesta zona poden participar tots els firaries i comerços amb activitat 
econòmica amb domicili fora de Sant Vicenç dels Horts 
 
El cost és de: 
 

- 40 euros metre/lineal, sense carpa i amb instal·lació elèctrica 
- 250 euros, amb una carpa de 3x3, instal·lació elèctrica, taulell i material per vestir-lo  

 
Zona G. Promoció comercial de Pastisseria . Aquest espai va vinculat a la celebració de la Mostra 
Internacional de Pastisseria. Es regula la participació de pastisseries i professionals que en un espai 
habilitat venguin el seu producte durant tot el cap de setmana de forma organitzada i amb tot el 
material necessari posat a disposició per l’Ajuntament. 
 
Espai complert amb expositor refrigerat, taula i dues cadires                               400 euros  
 
Normativa general per a totes les zones 
 

8. La distribució de les parades de totes les zones corre a càrrec de l’Ajuntament o a qui delegui. 
9. No es pot modificar ni el nombre de metres ni la ubicació adjudicada durant la fase de 

muntatge de la parada. 
10. Si per causes de força major no imputables a l’organització de la Mostra no és possible dur-la 

a terme, els organitzadors declinen qualsevol responsabilitat per les despeses efectuades pel 
comerciant. 

11. L’horari de muntatge de les parades és divendres, de 20 a 22 h i dissabte, de 8 a 10 h. 
12. Les parades s’han de mantenir obertes i en funcionament el dissabte des de les 10 h fins a 

les 21 h i el diumenge des de les 10 h fins a les 20 h. 
13. El desmuntatge es pot fer diumenge a partir de les 20 h. 
14. Els comerços participants han de complir la normativa sectorial aplicable a la seva activitat. 
15. És responsabilitat de cada participant comptar amb una assegurança civil corresponent.. 
16. Pagament. Una vegada confirmada l’acceptació de la inscripció cal efectuar l’ingrés del cost 

de participació corresponent al número de compte facilitat per l’organització  



 
 

17. Per exercir la venda, els participants han de presentar la documentació següent: 
 

- Rebut acreditatiu de la pòlissa de responsabilitat civil a nom del sol·licitant i degudament 
en vigor 

- Últim rebut d’autònoms 
- Fotocòpia del NIF/CIF/NIE 
- Fotocòpia del carnet de manipulador d’aliments, si s’escau 
- Fotografia de la parada  
 
 

L’INCOMPLIMENT D’AQUESTES BASES PERMETRÀ ALS ORGANITZADORS RETIRAR LA 
PARADA SENSE LA DEVOLUCIÓ DE LA QUOTA ABONADA, AMB UN INFORME PREVI DE LA 
REGIDORIA DE COMERÇ. 
 

Activitats firals  

Preus per dia:  

a) El cost per participar-hi amb una carpa amb connexió elèctrica i mobiliari de l’Ajuntament és de 
35,00 euros. 
El cost per la participació d’establiments de restauració en firatapes i esdeveniments anàlegs es de 
100,00 € per dia. 
 
b) El cost per participar-hi amb una parada davant del propi comerç és de 7 euros per metre lineal. 
 
 
* Annex a les ordenances fiscals figura l’índex alfabètic de les vies públiques amb expressió de la 
categoria fiscal que correspon a cadascuna d’elles. 
 
** Les vies publiques que no apareguin relacionades a l’índex alfabètic abans esmentat seran 
considerades de darrera categoria, i romandran en la susdita classificació fins al primer de gener de l’any 
següent a aquell en què el Ple d’aquest Ajuntament aprovi la categoria fiscal corresponent i la inclusió a 
l’índex alfabètic de vies públiques.  
 
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. 
 
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. 
 
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 en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini d’un mes comptat des de 
quinze dies abans de l’inici del període de cobrament. 
 
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 d e l'ordenança i de les referències que fa a la 
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de no rmes 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 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada 
el 18 d’octubre de 2018 i que ha quedat definitivament aprovada en data 20 desembre de 2018 regirà 
des del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i es mantindrà vigent fins la 
seva modificació o derogació expressa. 

 
 


