
 

 

 

 

 

Ordenança Fiscal núm. 20 

 

TAXA PER A L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC 

AMB MERCADERIES 

 

 

Article 1. Fonament i naturalesa 

 

A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.n de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 

Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest 

Ajuntament estableix la taxa per a l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies 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 

forma particular els subjectes passius i que es produeix per la instal.lació de parades en terrenys d’ús 

públic. 

 

 

Article 3. Subjectes passius 

 

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, així com les entitats a què es refereix 

l’article 33 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les llicències per gaudir dels 

aprofitaments especials que constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa. 

 

 

Article 4. Responsables 



 

 

 

1.  Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d’una 

infracció tributària o que sol.laborin a cometre-la. 

 

2.  Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article 33 de 

la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions 

de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats. 

 

3.  En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es 

transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles  solidàriament i fins al límit del 

valor de la quota de liquidació que se’ls hagués d’adjudicar. 

 

4.  Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per al 

compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels deutes següents: 

 

a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció. 

b) Quan s’ha comés una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 

c) en supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions tributàries 

pendents de la data de cessament. 

 

5.  La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei 

General Tributària. 

 

6.  Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que hagin sol.licitat la llicència per a gaudir dels 

aprofitament especials en exercici d’explotacions i activitats econòmiques, podran exigir-se a les 

persones que succeeixin al deutor en l’exercici de l’activitat econòmica. 

 

7.  L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, pèvia  conformitat del titular 

actual, podrà sol.licitar de l’Ajuntament certificació dels deutes per taxes dimanants de l’exercici de 

l’explotació esmentada. Cas que la certificació s’expedeixi amb contingut negatiu, el sol.licitant restarà 

exempt de responsabilitats pels deutes existents en la data d’adquisició de l’explotació econòmica. 

 

 

Article 5. Beneficis fiscals 

 

No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els 

subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Article 6. Quota tributària 

 

La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de la tarifa continguda a l’apartat següent: 

 

Tarifa única: 

 

Per cadascuna de les parades del mercat setmanal del divendres en terreny d’ús 

públic...................................................................................................................................... 5,00 Euros/dia 

 

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’inicii 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.  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 8. Període impositiu 

 

1.  Les quantitats exigibles d’acord amb la tarifa es liquidaran per a cada aprofitament sol.licitat o 

realitzat i seran irreduïbles pel període natural assenyalat en l’article sisé. 

 

2.  Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en aquesta ordenança 

hauran de sol.licitar prèviament la llicència corresponent i formular una declaració on hi consti la 

superfície de l’aprofitament. S’hi acompanyaran un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar 

i de la seva situació en el municipi. 



 

 

 

3.  Els serveis municipals comprovaran les declaracions que han formulat els interessats i les 

autoritzacions es concediran si no es troben diferències amb les peticions de les llicències; si n’hi 

hagués, aquestes es notificaran als interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions complementàries 

que s’escaiguin. 

 

4.  L’ingrés de la quota liquidada es podrà fer a qualsevol de les entitats col.laboradores mitjançant 

l’abonaré que s’expedirà pels serveis municipals corresponents. 

 

 

Article 10. Notificacions de les taxes 

 

1.  En supòsits d’aprofitaments especials continuats, la primera liquidació té caràcter periòdic i  i es 

notificarà personalment al sol.licitant junt amb l’alta en el registre de contribuents. La taxa per 

ocupacions succesives es notificarà col.lectivament. 

 

2.  A l’ampara del que preveu la Disposició Transitòria segona de la Llei 25/1998, les taxes de caràcter 

periòdic regulades en aquesta Ordenança que són conseqüència de la transformació dels anteriors 

preus públics no estan subjectes al requisit de notificació individual, sempre que el subjecte passiu de la 

taxa coincideixi amb l’obligat al pagament del preu públic al que substitueix. 

 

 

Disposició final 

 

 

Aquesta Ordenaça fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada el 01.07.2005, començarà a regir el dia 1 

de gener de l’any 2006 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de 

modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents. 

 

 

 

 


