Ordenança Fiscal núm. 3.11

TAXA PER OCUPACIO DE TERRENYS D'US PUBLIC AMB TAULES, CADIRES, QUIOSCOS,
PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ATRACCIONS I INDUSTRIES DEL CARRER
I AMBULANTS I RODATGES CINEMATOGRÀFIC

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.l i n del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat amb el que
disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per ocupació
de terrenys d'ús públic amb taules, cadires, quioscs, parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions 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 taules, cadires,
quioscs, parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús
públic i indústries del càrrec i ambulants i rodatge cinematogràfic.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, així com les entitats a
què es refereix l’article 35 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.
Article 4. Responsables i successors
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 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.
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Article 5. Beneficis fiscals
1.L’Estat, les Comunitats Autònoms 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 exploten directament i per a
altres usos que immediatament interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
2. No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
Article 6. Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats
següents:

Epígraf
1.Mòduls tipus de terrasses (segons les definicions contingudes en l’Ordenança reguladora de
l’ocupació de la via pública amb terrasses d’establiments de restauració bars i similars)
2

2

2

Període
Mòdul 1 (4m ) Mòdul 2 (2,8m ) Mòdul 3 (1,60m )
Anual
64,45
45,12
25,78
Temporada d'estiu
48,34
33,84
19,34
Temporada d'hivern
32,23
22,56
12,89
Mes natural
7,34
5,14
2,93
Dia
4,40
3,08
1,76
Festivitat especial (diari)
6,60
4,62
2,64
2. Plataformes elevades (segons les definicions contingudes en l’Ordenança reguladora de
l’ocupació de la via pública amb terrasses d’establiments de restauració bars i similars)
Període
Mòdul 1 (4m2) Mòdul 2 (2,8m2) Mòdul 3 (1,60m2)
Anual
128,90
90,23
51,56
Temporada d'estiu
96,68
67,67
38,67
Temporada d'hivern
64,45
45,12
25,78
Mes natural
16,11
11,28
6,45
Dia
8,80
6,16
3,52
Festivitat especial (diari)
13,20
9,24
5,28

3. Elements de venda i demostració
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a) Quioscs, xurreries, llocs de gelats, etc.
b) Altres venedors ambulants o indústries al carrer
c) Llocs de venda al mercat
d) Dipòsits i assortidors de combustibles
e) Aparells de venda autom., llarga vistes, visors
informatius
f) Activitats industrials o professionals al carrer
f.1) fotografia
f.2) filmació
f.3) Activitats menors
h) Atraccions de fira i parades festa major i circ
- Ocupació fins a 50 m2
- Ocupació de 51 m2 a 100 m2
- Ocupació de 101 m2 a 200 m2
- Ocupació de més de 200 a 500 m2
- Ocupació de més de 500 m2

per m2 fracció i dia
per m2 fracció i dia
per m2., fracció i dia
anual per unitat
anual per unitat

2,93
13,45
2,40
448,38
15,46

sessió diària
sessió diària
per persona

48,29
7,78
7,78

per m2 fracció i dia
per m2 fracció i dia
per m2 fracció i dia
per m2 fracció i dia
per m2 fracció i dia

0,70
0,59
0,48
0,28
0,20

per m2 fracció i dia
per m2 fracció i dia
per m2 fracció i dia

2,93
2,56
2,29

i) Parades fira i Festa Major d’Hivern
-

Ocupació fins a 4 m2
Ocupació de 5 m2 fins 10 m2
Ocupació de 11 m2 fins 50 m2

Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin procediment 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 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.
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Article 8. Període impositiu
1. Quan la instal·lació l’ocupació de les vies púbiques 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.
2. Quan la duració temporal de la instal·lació s’estengui a varis exercicis, l’acreditament de la taxa
tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els
supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial, en què s’aplicarà el
previst en els apartats següents:
3. 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 ingrés
1. Com a regla general, la taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a gaudir dels aprofitaments especials es
presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa amb el comprovant de
pagament.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la
declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per a
determinar el deute.
3. En els casos previstos en l’article 8.2 de la present ordenança, quan es sol·licita la autorització,
la taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. Les liquidacions successives es practicaran per
l’Ajuntament i l’ingrés es realitzarà, preferiblement, mitjançant domiciliació bancària.
Article 10. Exempcions.
No serà objecte de gravamen la utilització privativa o aprofitament especial amb motiu d’actes
culturals, benèfics, religiosos, esportius, educatius o polítics, sempre que no tinguin caràcter
lucratiu.

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
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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 aprovada inicialment pel Ple en sessió celebrada a Matadepera, a 15
d’octubre de 2018, i publicada definitivament al Butlletí Oficial de la Província de de 21 de
desembre de 2018 començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2019 i continuarà vigent
mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.

AJUNTAMENT DE MATADEPERA
Plaça de l’Ajuntament, 1, 08230 Matadepera,
tel. 93 787 02 00, fax. 93 730 00 48
https www seu e cat web atadepera

