
 

 

 
ORDENANÇA  FISCAL  NÚM.  16
 
TAXA PER INSTAL·LACIÓ DE PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O 
ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS 
I RODATGES CINEMATOGRÀFICS
 

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 
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, espectacle
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 esta
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.
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran al
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General 
Tributària i a l’Ordenança General.

 

Article 5. Beneficis fiscals 

 

ORDENANÇA  FISCAL  NÚM.  16 

TAXA PER INSTAL·LACIÓ DE PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O 
ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS 
I RODATGES CINEMATOGRÀFICS 

Article 1. Fonament i naturalesa 

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 
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. 

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.

 

1. Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, així com les 
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 

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.

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals  
ibutària 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. 

3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General 
Tributària i a l’Ordenança General. 

 

TAXA PER INSTAL·LACIÓ DE PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O 
ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS 

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 

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 

s o atraccions situats en terrenys d’ús 
públic local, així com indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic. 

1. Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, així com les 
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 

ran obligats a designar un 
representant amb domicili en territori espanyol i a comunicar la designació a l’Ajuntament. 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals  

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 

s successors de les persones físiques, 
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General 



 

 

1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no 
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 i
ciutadana o a la defensa nacional.
 
No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
 

Article 6. Quota tributària 
 
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarife

apartats següents: 

        EUROS  
1. Parades de venda en el Mercat setmanal

 
a) Per cada metre quadrat de parada i trimestre

 
 La superfície de les parades es calcularà amb una fondària de 2,3 metres.
 

2. Barraques, cavallets, auto
  

 a) D’1 a 99 m2 ................................
   b) De 100 a 200 m ................................
   c) De més de 200 m2 ................................

Quota mínima ................................
 
Venda ambulant de globus, quincalles, i altres sense parada, per dia i ubicació
Període màxim d’instal.lació: dues setmanes.
 

3. Tota classe de parades no incloses en epígrafs anteriors, per cada m2:
 

1) Al dia ................................
 

No serà d’aplicació la taxa continguda en el punt 3, quan sigui de caràcter puntual, 
suposi una promoció econòmica i comercial per al municipi i sigui declarada 
d’interès local per la Junta de Govern.

 
4. Parades per la Festa de la Verema:

 
Màxim 3 metres lineals per la totalitat dels tres dies

  
5. Parades de la Fira de Nadal per dos dies

 
6. Parades per a la venda de productes pirotècnics

 
7. Rodatges cinematogràfics:

 

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. 

No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 

per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes

Parades de venda en el Mercat setmanal 

Per cada metre quadrat de parada i trimestre ................................

La superfície de les parades es calcularà amb una fondària de 2,3 metres.

Barraques, cavallets, auto-xocs, circs i anàlegs, per m2: 

.........................................................................................
....................................................................................

................................................................................
......................................................................................

Venda ambulant de globus, quincalles, i altres sense parada, per dia i ubicació
Període màxim d’instal.lació: dues setmanes. 

Tota classe de parades no incloses en epígrafs anteriors, per cada m2:

............................................................................................

No serà d’aplicació la taxa continguda en el punt 3, quan sigui de caràcter puntual, 
suposi una promoció econòmica i comercial per al municipi i sigui declarada 

local per la Junta de Govern. 

Parades per la Festa de la Verema: 

Màxim 3 metres lineals per la totalitat dels tres dies ................................

Parades de la Fira de Nadal per dos dies ...................................................

Parades per a la venda de productes pirotècnics ................................

fics: 

 

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 

mmediatament interessin a la seguretat 

 

s contingudes als 

....................................... 10,00 

La superfície de les parades es calcularà amb una fondària de 2,3 metres. 

......................... 6,00 
.................... 5,00 

................ 4,00 
...................... 75,00 

Venda ambulant de globus, quincalles, i altres sense parada, per dia i ubicació ......... 6,00 

Tota classe de parades no incloses en epígrafs anteriors, per cada m2: 

............................ 3,00 

No serà d’aplicació la taxa continguda en el punt 3, quan sigui de caràcter puntual, 
suposi una promoció econòmica i comercial per al municipi i sigui declarada 

.................................. 90,00 

................... 50,00 

................................... 2.500,00 



 

 

1) En vies i espais públics, per metre quadrat i dia
2) En les dependències municipals, per metre quadrat i dia
3) Quota mínim. ................................

  
S’haurà de dipositar una fiança que es fixa en el 50% de la quota tributària.

 
8. Caixers automàtics i aparells 

vies públiques per unitat i any
 
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
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 llic
 
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’e
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
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 
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 

En vies i espais públics, per metre quadrat i dia ................................
En les dependències municipals, per metre quadrat i dia ....................

................................................................

S’haurà de dipositar una fiança que es fixa en el 50% de la quota tributària.

Caixers automàtics i aparells similars instal·lats en la façana ocupant les voreres o 
vies públiques per unitat i any 

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. 

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 

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 

 

1. Quan l’ocupació de les vies públiques mitjançant els elements referits a l’article
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 

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 

3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General. 

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 

Article 9. Règim de declaració i d’ingrés  

 

................................ 6,00 
.................... 9,00 

........................................... 450,00 

S’haurà de dipositar una fiança que es fixa en el 50% de la quota tributària. 

similars instal·lats en la façana ocupant les voreres o 
300,00 

2. Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin procediments de licitació 
de la proposició 

1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’aprofitament especial , moment que, a aquests efectes, 
ència, 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 

3. Quan s’ha produït l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la 

stenguin a varis exercicis, 
l’acreditament tindrà lloc l’u de gener de cada any, excepte en els supòsits d’inici o 

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 

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 

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 



 

 

 
1. La realització de les activitats i la prestació dels serveis sotmesos a aquesta taxa es 
realitzaran a instància de part.
 
2. Una vegada estiguin concedides les llicències o autoritzacions de què es
l’Ajuntament practicarà la liquidació de la taxa, que haurà de satisfer
fixats a l’article 62.2 de la Llei General Tributària.
 
3. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, en els supòsits establerts en els apartats 3. i 
7. de l’article 6. 
 

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, 
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.
 

Article 12. Gestió per delegació
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o 
parcialment  en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors 
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administra
 
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb 
el fi de simplificar el compliment de les obligacions form
o els procediments de liquidació i recaptació.  
 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme de 
Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ord
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos 
locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que 
han delegat les seves facultats en la Diputació
 

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.
 

1. La realització de les activitats i la prestació dels serveis sotmesos a aquesta taxa es 
realitzaran a instància de part. 

2. Una vegada estiguin concedides les llicències o autoritzacions de què es
l’Ajuntament practicarà la liquidació de la taxa, que haurà de satisfer-se en els terminis 
fixats a l’article 62.2 de la Llei General Tributària. 

3. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, en els supòsits establerts en els apartats 3. i 

Article 10. Notificacions de les taxes 

1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la 
o la confirmació de l’autoliquidació, es notificarà personalment al 

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 

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. 

Gestió per delegació 

1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o 
parcialment  en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors 
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 

2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb 
el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, 
o els procediments de liquidació i recaptació.   

3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme de 
Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ord
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos 
locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que 
han delegat les seves facultats en la Diputació 

onal. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències 

que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.

 

1. La realització de les activitats i la prestació dels serveis sotmesos a aquesta taxa es 

2. Una vegada estiguin concedides les llicències o autoritzacions de què es tracti, 
se en els terminis 

3. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, en els supòsits establerts en els apartats 3. i 

1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la 
es notificarà personalment al 

l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es 

2. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de 

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 

1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o 
parcialment  en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors 

 

2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb 

als i materials derivades d’aquelles, 

3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme de 
Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança 
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos 
locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que 

onal. 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 

 
     Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Alella, a 25 d’ octubre de 

2018, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província 
i regirà fins la seva modificació o derogació.

 
 

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes 
ió 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 

e què porten causa. 

Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Alella, a 25 d’ octubre de 
2018, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província 

modificació o derogació. 

 

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes 
ió 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 

Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Alella, a 25 d’ octubre de 
2018, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província 


