
  

  

 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 

 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA INSTAL·LACIÓ DE 
PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES, ATRACCIONS O 
ESBARJO, SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL, AIXÍ COM 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 Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que 
aprova el Text refós de la Llei d’hisendes local, i de conformitat amb el què disposen els articles 15 
a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per utilitzacions privatives o 
aprofitaments especials derivats de l’ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb parades, 
barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo, situats en terrenys d’us públic 
local així com 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 manera 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 i indústries 
del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, 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. 
 
Article 4. 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 inherents 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. Sens perjudici del previst al punt primer d’aquest article, no s’aplicarà cap altre benefici en la 
determinació del deute tributari. 
 
Article 5. Quota tributària 
 
La quota a satisfer per la taxa regulada en aquesta Ordenança s’obté de l’aplicació de les tarifes 
contingudes als apartats següents: 
 
Tarifa primera. Parades, casetes, espectacles, atraccions i similars 
 
 CONCEPTE IMPORT (€) 

1 Ocupació de la via pública amb casetes d’entitats públiques, societats, casinos, 
penyes, tertúlies, ... 

3,00 / m2 o fracció i dia 

2 Ocupació de la via pública amb tómboles, rifes, vendes ràpides i similars 2,40 / m2 o fracció i dia 

3 Ocupació de la via pública amb gronxadors, aparells voladors, cavallets, jocs 
de cavallets, cotxes de xoc i, en general, qualsevol mena d’aparell de 
moviment 

0,60 / m2 o fracció i dia 

4 Ocupació de la via pública amb la instal·lació de circs ambulants 0,30 / m2 o fracció i dia 



  

  

5 Ocupació de la via pública amb camions o vehicles per a la venda d’entrepans, 
hamburgueses, xocolates, begudes, patates fregides, ... 

3,00 / m2 o fracció i dia 

6 Ocupació de la via pública amb parades destinades a la venda o exposició 
d’articles no especificats en els epígrafs anteriors 

2,40 / m2 o fracció i dia 

                                                                                          
Tarifa segona. Mercat setmanal dels dimecres: instal·lació de parades de roba, calçat, 
aliments, plantes, bijuteria ,... 
 
 CONCEPTE Import (€) 

1 Parades amb reserva 26,00 / trimestre natural  

2 Parades sense reserva (eventuals)*   3,00 / dia 

*Seran admeses sempre i quan hi hagi parades lliures (sense reserva a favor d’algun comerciant) 
 

Tarifa tercera. Mercat setmanal dels diumenges: instal·lació de parades de roba, calçat, 
aliments, plantes, bijuteria, ... 
 
 CONCEPTE Import (€) 

1 Parades amb reserva 10€ dia (pagament 
mensual o trimestral per 
transferència bancaria) 

2 Parades sense reserva (eventuals)** 12 € dia (pagament diari 
per transferència bancaria) 

 
**Seran admeses sempre i quan hi hagi parades lliures (sense reserva a favor d’algun comerciant).  

 
Article 6. Període impositiu i meritament de la taxa 
 
1. Quan els aprofitaments especials hagin de durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà 
amb aquell determinat en la llicència municipal i el meritament de la taxa es produirà en el moment 
de concessió de la corresponent llicència o des del moment en què es va iniciar l’aprofitament 
sense autorització.  
2. Quan els aprofitaments especials es perllonguin durant varis exercicis, el meritament de la taxa 
tindrà lloc el primer dia de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural.  
 
Article 7. Normes de gestió  
 
1. Respecte els aprofitaments establerts a la tarifa primera de l’article 5è, els subjectes 
passius hauran de sol·licitar al Registre General de l’Ajuntament la corresponent autorització i 
hauran d’atendre a les indicacions del personal municipal per procedir a la ocupació.  
 
Juntament amb la sol·licitud d’autorització, on constin les dades personals a efectes de notificació, 
hauran de presentar la següent documentació: 

- Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat del sol·licitant 
- Fotocòpia de l’últim rebut de la Llicència Fiscal a nom del sol·licitant, amb l’epígraf 

corresponent 
- Document acreditatiu d’estar donats d’alta al Règim de la Seguretat Social que 

correspongui. Presentar el certificat d’estar al corrent de pagament amb la Seguretat 
Social i, en el cas dels autònoms, la fotocòpia dels rebuts de les quotes dels darrers 
3 mesos 

- Original i fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat civil sobre la seva instal·lació 
i activitat 

- Llista dels articles que pretenen vendre i els metres lineals d’ocupació que es 
sol·liciten 

 
2. Respecte els aprofitaments establerts a les tarifes segona i tercera de l’article 5è, el règim de 
gestió aplicable serà el previst a l’Ordenança Municipal reguladora de la venda no sedentària en 
mercats de marxants del municipi de Banyeres del Penedès. 
 
3. L’exacció de la taxa per la instal·lació de parades al Mercat setmanal dels dimecres 



  

  

s’efectuarà mitjançant rebut, amb periodicitat trimestral, que serà lliurat pel personal de 
l’Ajuntament durant la primera quinzena de cada trimestre natural. Els beneficiaris hauran de fer 
el pagament durant els deu dies següents al lliurament del rebut, i un cop comprovat el 
pagament de la taxa per part dels serveis municipals, es lliurarà als titulars de les llicències, amb 
periodicitat trimestral, una targeta amb les característiques de la mateixa conforme estan al corrent 
del pagament i disposen de l’autorització reglamentària. ( model Annex I. Targeta d’identificació 
mercat dimecres) 

 
  
L’exacció de la taxa per la instal·lació de parades al Mercat setmanal dels diumenges s’efectuarà 
mitjançant liquidació per part dels serveis municipals. Aquesta es notificarà juntament amb la 
concessió de la corresponent autorització, on també es comunicarà al subjecte passiu que haurà 
de fer pagaments mensuals o trimestrals en cas de parada fixa, o pagament diari en cas de ser 
parada eventual, en tots tres casos,  per transferència bancaria al número de compte de 
l’Ajuntament, en aplicació de la tarifa corresponent. Un cop comprovat el pagament de la taxa per 
part dels serveis municipals, es lliurarà als titulars de les llicències, una targeta amb les 
característiques de la mateixa conforme estan al corrent del pagament i disposen de l’autorització 
reglamentària. (model Annex II. Targeta d’identificació mercat diumenges). “ 
  
4. En la resta d’autoritzacions regulades en aquesta Ordenança (tarifa primera), els subjectes 
passius hauran d’abonar la corresponent taxa un cop s’hagi practicat la liquidació per part dels 
serveis municipals, que serà notificada al subjecte passiu juntament amb la concessió de 
l’autorització. 
 
5. Els titulars de les autoritzacions tindran dret a la devolució parcial de la taxa satisfeta quan 
decideixin no fer ús de l’aprofitament atorgat, sempre i quan sol·licitin la baixa del registre de 
contribuents mitjançant instància presentada al Registre general de l’Ajuntament. En cas que no es 
pugui gaudir de l’aprofitament especial per causes no imputables al subjecte passiu, en qualsevol 
dels casos establerts en aquesta ordenança, procedirà la devolució de l’import satisfet en la seva 
totalitat.  
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor un cop aprovada definitivament i publicada de 
manera íntegra en el Butlletí Oficial de la Província, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la 
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran 
vigents, únicament requerint la publicitat d’allò que s’hagi modificat. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
Annex I. Targeta d’identificació mercat dimecres 
 
 

 
 

 
   

 
 AJUNTAMENT DE BANYERES 
 DEL PENEDÈS 

 
PERÍODE D’AUTORITZACIÓ:  

                   NÚMERO PARADA: 
       
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITULAR:      DNI: 

OBJECTE VENDA:    

AUTORITZAT:      DNI: 

SUPERFICIE: 

(A omplir pels serveis municipals) 

MERCAT SETMANAL DELS DIMECRES 



  

  

 
Annex II. Targeta d’identificació mercat diumenges 
 

 
 
 

   
 

              AJUNTAMENT DE BANYERES 
              DEL PENEDÈS 

 
     PERÍODE D’AUTORITZACIÓ:  
                                       NÚMERO PARADA: 

  
 
       
 
    
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 

MERCAT SETMANAL DELS DIUMENGES 

TITULAR:      DNI: 

RAÓ SOCIAL:    

AUTORITZAT:      DNI: 

(A omplir pels serveis municipals)  

PRODUCTES: 

        
 
 

FOTOGRAFIA 


