Ordenança fiscal número 13. Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament
especial del domini públic municipal
Art. 1r. Disposició general, caràcter i objecte
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3 lletres l), m), n) i ñ del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març, i de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix les taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial
del domini públic municipal que es regulen en la present ordenança fiscal.
Art. 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable la utilització privativa o l’aprofitament especial del
domini públic municipal que té lloc mitjançant la instal·lació o l’ocupació amb:
-Quioscos o parades
-Taules, cadires i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa
-Parades, barraques, casetes de venda, atraccions, espectacles o venda ambulant o
similars amb motiu de fires, diades i festes
- Parades del mercat municipal i altres mercats
Art. 3r. Obligats tributaris.
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, 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 o autoritzacions, o
els que es beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització
corresponent.
Art. 5è. Exempcions i bonificacions
1. No estan obligats al pagament de la taxa amb independència de l'obligació de
sol·licitar, si s’escau, la llicència o l’autorització corresponent:
a) Els organismes de l'Estat, de la Generalitat de Catalunya, de la província de
Barcelona i del municipi de Barcelona i les entitats locals de les quals formi part,
per tots els aprofitaments propis del servei de comunicacions que explotin
directament i per tots aquells que interessin immediatament la seguretat
ciutadana o la defensa del territori nacional.
b) Les entitats benèfiques, pels aprofitaments directament relacionats amb els
seus fins benèfics. L'Ajuntament es reserva el dret de fiscalitzar el destí dels
beneficis obtinguts, si és el cas.
c) Les entitats o associacions sense ànim de lucre d’Argentona que estiguin
legalment constituïdes o estiguin representades per persones físiques que
representin un col·lectiu sense ànim de lucre d’interès socialment reconegut.
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d) Les associacions sense ànim de lucre o partits polítics pels aprofitaments
destinats a la informació de la ciutadania.
2. Podran gaudir d’una bonificació del 90% en el pagament de la taxa amb
independència de l'obligació de sol·licitar, si s’escau, la llicència o l’autorització
corresponent, els o les productors/es agraris, artesans/es i venedors/es de producte
ecològic que vulguin vendre els seus productes a les paredes exteriors del mercat
municipal.
En aquests casos, les persones o entitats que vulguin gaudir dels descomptes
previstos en aquesta ordenança hauran de sol·licitar-ho mitjançant instància a
l’Ajuntament acompanyada de la documentació necessària per acreditar el
compliment dels requisits.
3. S’estableix un període de prova exempt de pagament per a les noves
incorporacions al mercat setmanal del Cros del trimestre natural en el qual es
produeixi l’alta. La persona beneficiada s’haurà de mantenir donada d’alta fins a
l’últim dia del trimestre de prova. En el cas que el paradista abandoni el mercat
abans de finalitzar el trimestre natural, es deixarà sense efecte l’exempció i, per
tant, haurà de pagar el trimestre natural sencer.
Art. 6è. Període impositiu
Quan l’aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període impositiu
coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal o autorització.
Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’estengui a diversos exercicis,
el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o
cessament en la utilització privativa o aprofitament especial; o bé en cas
d’interrupció de l’aprofitament per malaltia d’acord amb allò que s’estableix al
Reglament de la venda no sedentària a Argentona; en aquest cas el període
impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància. En aquest supòsit, el període
impositiu comprendrà el mes natural en què es comuniqui.
Art. 6è. bis Acreditament
Aquesta taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o l'aprofitament
especial del domini públic municipal, moment que, a aquests efectes, s’entén que
coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada.
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 gaudir de les ocupacions del
domini públic local regulades a l’article anterior.
Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial regulat en aquesta
Ordenança sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment
de l’inici d’aquest aprofitament.
En el supòsit d’ocupació del domini públic que s’estengui a diversos exercicis,
l’acreditament tindrà lloc l’u de gener de cada any, excepte en els supòsits d’inici o
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cessament en l’ocupació, o bé en el cas que s’interrompi l’ocupació per causa de
malaltia d’acord amb allò que s’estableix al Reglament de la venda no sedentària a
Argentona.
Article 7è. Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació del quadre de tarifes annex a
aquesta ordenança.
Article 8è. Règim de declaració i d’ingrés
La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, en els supòsits següents:
Ocupacions del domini públic local amb duració temporal inferior a 1 any
Primer període impositiu de les ocupacions del domini públic local extensives a
diversos exercicis
Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per gaudir de la utilització privativa o
dels aprofitaments especials es presentarà degudament complimentat l’imprès
d’autoliquidació de la taxa.
Alternativament, es poden presentar al servei municipal corresponent els
elements de la declaració a l’objecte que es presti l’assistència necessària per
determinar el deute.
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.
Quan els elements tributaris declarats en l’autoliquidació no coincideixin amb els
que realment han determinat la magnitud de la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic local, caldrà presentar una declaració
complementària en el termini d’un mes comptat des de la data en què es coneix la
variació.
5. En el supòsits de utilització privativa o aprofitament especial de meritació
periòdica anual, el pagament de la taxa s’efectuarà en quatre fraccions equivalents
a una quarta part de l’import de la liquidació amb venciment els deu primers dies
dels mesos de gener, abril, juliol i octubre. La persona interessada podrà sol·licitar
la domiciliació bancària de la taxa a les oficines municipals d’aquest ajuntament.
No obstant, en els supòsits d’inici, cessament de la utilització privativa o
l’aprofitament especial o bé en cas d’interrupció de l’aprofitament per causa de
malaltia d’acord amb allò que s’estableix al Reglament de la venda no sedentària a
Argentona no coincident amb l’u de gener, la taxa s’ajustarà a aquesta
circumstància amb el conseqüent prorrateig de la quota que comprendrà el mes
natural en què es produeixin l’inici o el cessament, o tingui efectes la interrupció.
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En els casos que la persona interessada hagués ingressat a la tresoreria municipal
el trimestre natural en què es produeix el cessament o la baixa temporal per
malaltia, l’Ajuntament retornarà la taxa satisfeta que correspongui d’acord amb
allò que s’estableix al Reglament municipal.
6. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment, que
comporta el deure de pagar recàrrecs i també interessos de demora.
7. Si el nombre de metres quadrats de la utilització privativa o aprofitament especial
no és sencer, s’arrodonirà per excés per obtenir la superfície ocupada
8. A efectes de determinar la superfície ocupada, es tindrà en compte la col·locació
de veles, marquesines, separadors, barbacoes i altres elements auxiliars.
Article 9è.- Infraccions i sancions
Pel que fa 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, l’Ordenança General o les ordenances o reglaments municipals
específics.
Article 10è.- 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 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 han delegat les seves facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si
mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats
d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis
fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar
l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada,
quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels
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serveis municipals ho facin convenient.
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 Derogatòria.
En el moment en què entri en vigor l’ordenança fiscal número 13 reguladora de la
taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic
municipal, quedaran derogades i sense efecte les següents ordenances fiscals:
Ordenança fiscal número 40 reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús
públic local amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements anàlegs, amb
finalitat lucrativa
Ordenança fiscal número 43 reguladora de la taxa per l’ocupació de la via pública
amb llocs de venda en el mercat de caràcter sedentari i ambulant
Ordenança fiscal número 44 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 de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor al dia següent al de la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província, i serà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o
derogació expressa.
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2015&01/022014035408.pdf&1
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2013&12/022013032307.pdf&1
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2013&07/022013016299.pdf&1
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ANNEX TARIFES
Epígraf primer.- Ocupació de la via pública amb taules, cadires i elements
anàlegs
Per superfície ocupada amb taules i cadires i elements anàlegs durant els
mesos de temporada alta (d'abril a setembre, inclosos). Per cada m2 o
fracció(exclòs fires, diades i festes)
Per superfície ocupada amb taules i cadires i elements anàlegs durant els
mesos de temporada baixa (la resta de l'any). Per cada m2 o fracció(exclòs
fires, diades i festes)

€/mes

6,47

4,31

€/trimestre
Per superfície ocupada amb taules i cadires i elements anàlegs tot l'any. Per
cada m2 o fracció (exclòs fires, diades i festes)

12,94
€/dia

Per superfície ocupada amb taules i cadires i elements anàlegs durant les
jornades especial (fires, diades, festes...). Per cada m2 o fracció

6

0,28

Epígraf segon.- Ocupacions de la via pública amb quioscos o parades
(excloses fires, festes i diades i mercats) permanents o de temporada

€/trimestre

Per superfície ocupada permanentment amb quioscos o parades dedicats a
la venda de productes diversos. Per cada m2 o fracció

12,94
€/mes

Per superfície ocupada temporalment amb quioscos o parades dedicats a la
venda de gelats, castanyes, torrons i altres productes alimentaris propis de
temporada. Per cada m2 o fracció

12,94

Epígraf tercer.-Ocupació de la via pública amb la instal•lació de quioscos,
parades, barraques, casetes de venda, atraccions, venda ambulant o similars
ocasionals o fora de temporada

€/dia

Per superfície ocupada amb circs i espectacles similars. Per cada 1,000 m2 o
fracció

70,90
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Per superfície ocupada amb gronxadors, aparells voladors, cavallets, jocs de
cavallets, cotxes de xoc i, en general, qualsevol mena d’aparells de
moviment. Per cada m2 o fracció

0,28

Per superfície ocupada amb infables , elàstiques i aparells anomenats "de
guarderia". Per cada m2 o fracció

0,28

Per superfície ocupada amb tómboles, rifes, vendes ràpides, tir i similar. Per
cada m2 o fracció

0,57

Per superfície ocupada amb la instal·lació de neveries, restaurants, bars,
fondes i similars. Per cada m2 o fracció.

0,71

Per superfície ocupada amb la instal·lació de casetes o parades per a la
venda de joguines, ceràmiques, llumeneres, bijuteria i articles de regal. Per
cada m2 o fracció
Per superfície ocupada amb la instal·lació de parades o casetes per a la
venda de torrons, de dolços, fruits secs, coco i per a la venda de productes
d’alimentació elaborats artesanalment (embotits, formatges, galetes, vins,
caves etc). Per cada m2 o fracció
Per superfície ocupada amb la instal·lació de parades o casetes per a la
venda de xocolateria i massa fregida, gelats i cotó dolç. Per cada m2 o fracció
Per superfície ocupada amb quioscos o parades dedicats a la venda de
productes diversos. Per cada m2 o fracció

0,71

1,13

1,13
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1,13

Per superfície ocupada amb la venda ambulant, en el braç, dels articles
següents: globus, bastons, quincalles, gelats, dolços, flors i altres articles. Per
cada m2 o fracció

2,13

Epígraf quartr.-Ocupació de la via pública amb la instal•lació de quioscos,
parades, barraques, casetes de venda, atraccions, venda ambulant o similars
amb motiu de fires, diades i festes (exclosa la festa major de Sant Domingo)

€/dia

Per superfície ocupada amb circs i espectacles similars. Per cada 1,000 m2 o
fracció

106,36

Per superfície ocupada amb gronxadors, aparells voladors, cavallets, jocs de
cavallets, cotxes de xoc i, en general, qualsevol mena d’aparells de
moviment. Per cada m2 o fracció

1,13

Per superfície ocupada amb infables , elàstiques i aparells anomenats "de
guarderia". Per cada m2 o fracció

1,13

Per superfície ocupada amb tómboles, rifes, vendes ràpides, tir i similar. Per
cada m2 o fracció

2,27
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Per superfície ocupada amb parades de ceramistes i terrissers durant els
dies de la Fra de ceràmica i terrissa. Per cada m2 o fracció

2,27

Per superfície ocupada amb la instal·lació de neveries, restaurants, bars,
fondes i similars. Per cada m2 o fracció.

2,84

Per superfície ocupada amb la instal·lació de casetes o parades per a la
venda de joguines, ceràmiques, llumeneres, bijuteria i articles de regal. Per
cada m2 o fracció
Per superfície ocupada amb la instal·lació de parades o casetes per a la
venda de torrons, de dolços, fruits secs, coco i per a la venda de productes
d’alimentació elaborats artesanalment (embotits, formatges, galetes, vins,
caves etc). Per cada m2 o fracció

2,84

4,54

Per superfície ocupada amb la instal·lació de parades o casetes per a la
venda de xocolateria i massa fregida, gelats i cotó dolç. Per cada m2 o fracció

4,54

Per superfície ocupada amb quioscos o parades dedicats a la venda de
productes diversos. Per cada m2 o fracció

4,54

Per superfície ocupada amb la venda ambulant, en el braç, dels articles
següents: globus, bastons, quincalles, gelats, dolços, flors i altres articles. Per
cada m2 o fracció
Epígraf cinquè.- Ocupació de la via pública amb la instal•lació de parades,
barraques, casetes de venda, atraccions, venda ambulant o similars amb
motiu de la festa major de Sant Domingo

8,51

8

€/dia

Per superfície ocupada amb circs i espectacles similars. Per cada 1,000 m2 o
fracció

106,36

Per superfície ocupada amb gronxadors, aparells voladors, cavallets, jocs de
cavallets, cotxes de xoc i, en general, qualsevol mena d’aparells de
moviment. Per cada m2 o fracció

1,42

Per superfície ocupada amb infables , elàstiques i aparells anomenats "de
guarderia". Per cada m2 o fracció

1,42

Per superfície ocupada amb tómboles, rifes, vendes ràpides, tir i similar. Per
cada m2 o fracció

2,84

Per superfície ocupada amb la instal·lació de neveries, restaurants, bars,
fondes i similars. Per cada m2 o fracció.

6,38

Per superfície ocupada amb la instal·lació de casetes o parades per a la
venda de joguines, ceràmiques, llumeneres, bijuteria i articles de regal. Per
cada m2 o fracció

6,38
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Per superfície ocupada amb la instal·lació de parades o casetes per a la
venda de torrons, de dolços, fruits secs, coco i per a la venda de productes
d’alimentació elaborats artesanalment (embotits, formatges, galetes, vins,
caves etc). Per cada m2 o fracció

10,64

Per superfície ocupada amb la instal·lació de parades o casetes per a la
venda de xocolateria i massa fregida, gelats i cotó dolç. Per cada m2 o fracció

10,64

Per superfície ocupada amb quioscos o parades dedicats a la venda de
productes diversos. Per cada m2 o fracció

10,64

Per superfície ocupada amb la venda ambulant, en el braç, dels articles
següents: globus, bastons, quincalles, gelats, dolços, flors i altres articles. Per
cada m2 o fracció

10,64

Epígraf sisè.- Mercat municipal i mercats setmanals

€/trimestre

Parades fixes del mercat municipal. Per cada m2 o fracció

29,76

Parades a l'exterior del mercat municipal destinades a la venda diària de
fruita i verdura Per cada m2 o fracció

51,76

Parades a l'exterior del mercat municipal destinades a la venda diària
d'altres productes. Per cada m2 o fracció

38,82

Parades mercat setmanal destinades a la venda de fruita i verdura. Per cada
m2 o fracció

6,81

Parades mercat setmanal destinades a la venda d'altres productes. Per cada
m2 o fracció

4,25

Epígraf setè.- Altres mercats

9

€/mes/m2

Parades d'altres mercats 1 cop al mes. Per cada m2 o fracció

0,43

Parades d'altres mercats 2 cops al mes. Per cada m2 o fracció

0,85

Parades d'altres mercats 3 cops al mes. Per cada m2 o fracció

1,28

Parades d'altres mercats 4 cops al mes. Per cada m2 o fracció

1,70
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