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Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del que estableixen  els art. 15, 19, 20.3.m), i 58 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals,  aquest Ajuntament estableix la taxa per  la 
instal·lació de quioscos a la via pública. 

 
 Article 2. Fet imposable 

 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial de la 
via pública, per mitjà de la instal·lació de quioscos, en els termes establerts a l’art. 5 
d’aquesta ordenança, on es regulen les tarifes que s’han d’aplicar.  

 

Article 3. Subjecte passiu 
 

Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques  així com les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei general tributària, a les  
quals s’atorguin les autoritzacions, o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, sense haver-ho 
sol·licitat. 

 

Article 4. Responsables 
 
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les 
persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general tributària. 

 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els 
supòsits i abast que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària. 
 

Article 5. Quota tributària 
 
1. La quantia de la taxa  es determinarà de conformitat amb les tarifes de l’apartat segon d’aquest 
article, en funció de la categoria del carrer on se situï el quiosc1, duració de l’aprofitament i 
superfície autoritzada o la realment ocupada, si fos superior. 

2. Quadre de tarifes: 
 
A) Quioscos dedicats a la venda de premsa, llibres , i altres etc. 
 

• Per m2 i any. euros 30,61€ 
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B) Quioscos dedicats a la venda de gelats,  
refrescos, i altres productes anàlegs. 
Per m2 i any. euros  30,61€ 
 
3. Per la determinació de la superfície computable als quioscos es tindrà en compte la superfície 
annexa  utilitzada per la seva explotació. 

4. Quan l’autorització de la utilització privativa es realitzi mitjançant procediments de licitació 
pública, l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició a la qual 
s’atorgui la concessió, autorització o adjudicació. 

 

Article 6. Normes de gestió 

1. Aquesta taxa és independent i compatible amb la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic 
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, i qualsevol altra taxa per ocupació de terrenys per 
concepte diferent d’aquest. 

 
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta 
ordenança hauran de sol·licitar prèviament l’autorització corresponent, realitzar el dipòsit previ a 
què es refereix l'article 6 i formular declaració on hi consti la superfície de l'aprofitament i els 
elements que s’hi instal·laran. A més, hi hauran d'adjuntar un plànol detallat de la superfície que 
es pretén ocupar i de la seva situació dins del municipi. 

3. Els serveis tècnics d'aquest municipi comprovaran i investigaran les declaracions 
formulades pels interessats. Si es troben diferències amb la petició de la llicència, es 
notificaran als interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions complementàries que 
s'escaiguin.  
 
4. En cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar a aquest 
municipi la devolució de l'import ingressat. 
 
5. No es consentirà l'ocupació de la via pública fins que no s'hagi abonat el dipòsit previ a què es 
refereix l'article 9 i fins que els interessats no hagin obtingut l’autorització corresponent. 
L'incompliment d'aquest precepte podrà originar la no concessió de la autorització sense perjudici 
del pagament de la taxa i de les sancions i els recàrrecs que s'escaiguin. 

 
6. La prestació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període natural de temps 
següent assenyalat en l'epígraf de la tarifa corresponent. Sigui quina sigui la causa que hom 
al·legui en contra, la no presentació de la baixa determinarà l'obligació de continuar pagant 
la taxa. 
 
7. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran cedir-se o sotarrendar-se a 
tercers. L’incompliment d’aquest precepte provocarà l’anul·lació de la llicència.  
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Article 7. Meritació 
 
1. La  taxa es merita quan s’inicia l’ús privatiu o l’aprofitament especial, moment que ha de 
coincidir amb el de la concessió de la autorització, si es va  sol·licitar. 
 
2. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar l’autorització, la 
Meritació de la taxa té lloc en el moment de l’inici de l’esmentat aprofitament. 
 
3. Quan es tracti de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, el primer 
dia de cada un del període natural del temps assenyalat a la tarifa. 

 

Article 8. Període impositiu 
 
1. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el 
període impositiu coincideix amb el determinat a l’autorització municipal. 
 
2. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial s’estengui a més d’un  exercici, el 
període impositiu comprèn l’any natural, tret dels supòsits d’inici o cessament en la utilització 
privativa o l’aprofitament especial, i s’ha d’aplicar el que determinen els apartats següents. 
 
3. Quan s’iniciï l’ocupació en el primer semestre de l’any, s’ha d’abonar, en concepte de taxa 
corresponent a aquest exercici, la quota íntegra. Si l’inici de l’ocupació té lloc en el segon 
semestre de l’exercici, s’ha de liquidar la meitat de la quota anyal. 
 
4. Si cessa l’ocupació durant el primer semestre de l’exercici s’ha de retornar una part de la 
quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre, no s’ha de retornar cap 
quantitat. 
 
5. Quan no s’autoritzi la utilització privativa o l’aprofitament especial, o quan no siguin 
possibles per causes no imputables al subjecte passiu, s’ha de retornar l’import satisfet. 
 

Article 9. Obligació de pagament 
 
 El pagament de la taxa es realitzarà: 
 
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe a la tresoreria 
municipal o allà on estableixi l'Ajuntament, però sempre abans de retirar l’autorització 
corresponent. 
Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, d'acord amb  el que es disposa a l'article 26.1 
a) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i s'elevarà a definitiu quan es concedeixi 
l’autorització corresponent. 
 
b) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats, una vegada estiguin 
incloses en els padrons o matrícules d'aquesta taxa, per anys naturals en les oficines de la 
recaptació municipal. 
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 El subjecte pot sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest cas s’ordenarà el 
càrrec al compte bancari durant els últims deu dies del termini de pagament voluntari. 

 

Article 10. Notificacions de les taxes 
 
1. En els supòsits de taxes per aprofitaments continuats de caràcter periòdic, s’ha de 
notificar personalment al sol·licitant l’alta en el registre de contribuents. La taxa corresponent 
als exercicis successius s’ha de notificar col·lectivament, mitjançant  l’exposició pública del 
padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i el Butlletí Oficial de la Província. 
 
2. A l’empara del que disposa la disposició transitòria 2a 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 de 
la taxa a la qual substitueix. 
 

Article 12. Infraccions i sancions 
 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei general 
tributària i la normativa que la desplega 
 
 
Disposició Final 
 
Aquesta Ordenança fiscal,  aprovada  provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el 25 d’octubre  de 2001, i que ha quedat definitivament aprovada en data 25 d’octubre 
de 2001 començarà a regir el dia 1 de gener de 2002, i continuarà vigent mentre no s’acordi la 
seva modificació o derogació.  

Aquesta Ordenança ha estat modifacada en sessió de Ple de data 10 d’octubre de 2003 
I publicada al BOP núm.276 de data  u de desembre de 2003 
 
 
Vist i plau       La Secretària acctal. 
L’Alcalde 
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ANÀLISI DE LA FIXACIÓ DE TARIFES EN LA TAXA PER  LA  INSTAL·LACIO DE 
QUIOSCOS A LA VIA PÚBLICA 
 
L’ocupació de la via pública per instal·lació d’un quiosc  suposa un aprofitament especial del 
domini públic que, d’acord amb el que determina l’article 20.3 de la llei 39/88 reguladora de les 
Hisendes Locals, en la redacció donada per la llei 25/98 de 13 de juliol , pot ésser regulada 
mitjançant l’establiment i gestió d’una taxa. 

 
L’article 24 de l’esmentada llei determina que l’import de les taxes previstes per la utilització 
privativa o l’aprofitament especial del domini públic local es fixaran agafant com a referència 
el valor que tindria en el mercat la utilitat derivada d’aquest aprofitament si els bens afectats 
no fossin de domini públic. 
 
Atesos aquests antecedents, s’exposen a continuació els criteris i paràmetres utilitzats per 
definir el valor de mercat de l’ocupació de la via pública per obres particulars. 
 
• Criteri de càlcul  
 
S´ha considerat com a rendiment que obtindria el mercat per l’explotació si estès en mans 
privades, el benefici pressumpte definit a l’Ordre de 13 de febrer de 1998, per la que es 
determinen els mòduls a  a l’efecte de les liquidacions a compte de l’Irpf, per a quioscs , 
integrats a l’epigraf de l’IAE 6594,1, actualitzat amb la inflació  dels anys 1999,2000,2001 i la 
prevista per a l’any 2002 
 
 

• Rendiment anual per cada m2 .   (264€) 
• Rendiment per any 2003(28.85x1.03x1.03)   (30,61) 
• Superficie de domini de cada quiosc   6m2 

 
L’ocupació de la via pública   amb taules i cadires, veles, marquesines, barbacoes i altres 
elements  amb finalitat lucrativa suposa un aprofitament especial del domini públic que, d’acord 
amb el que determina l’article 20.3 de la llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals, en la 
redacció donada per la llei 25/98 de 13 de juliol , pot ésser regulada mitjançant l’establiment i 
gestió d’una taxa. 

 
1. Criteri de càlcul 
 
S´ha tingut en compte en compte el valor unitari dels terrenys  proporcionat pel centre de 
Gestió Cadastral, en relació a la ponència de valors aprovada  per aquest Ajuntament  en la 
seva última revisió cadastral realitzada l’any 86 i actualitzada 1,57 % en funció dels  
successius increments de l’IBI  que s’han aprovat anualment mitjançant llei pressupostaria 
fins l’any 1998 i 8,7 % . en funció dels  successius increments de l’IBI  que s’han aprovat 
anualment mitjançant llei pressupostaria  des de  l’any 1998 al 2001 i la previsió del 2002 % .  
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ZONES 

Valor m2, de 
superficie de 

terrenys any 2002 

Interès legal del 
diner 

Cost financer total 
per m2 /any  2002 

MAJOR 
Fins C/Hostal 

frares 

 
(63.54€) 3,75% 580 pta. (3,49€) 

MAJOR 
Fins Crta. 
Barcelona 

7.200pta (43.27€) 
5,5% 396 pta. (2,38€). 

MAJOR 
Fins plaça Estació  

3.560pta.(21,40€) 5,5 % 196 pta.(1,18€) 

PLAÇA ALCALDE 
CID I CID 

10.490pta.(63.05€) 5,5 % 580 pta.(3.49€) 

MARE DE DÈU 
MONTSERRAT 

8.690 pta.(52,23€) 5,5 % 450 pta.(2,70€) 

AMETLLER 5.700 pta.(34,26€) 5,5 % 315 pta.(1,89€) 
SANT JORDI 5.700 pta.(34,26€) 5,5 % 315 pta.(1,89€) 
ROSA DE LA 

Senars 
5.350 pta.(32,15€) 5,5 % 295 pta. (1.77€) 

ROSA DE LA 
Parells 

4.800 pta.(28,85€) 5,5 % 265 pta. (1,59 €) 

RENTADORS 5.700 pta.(34,26€) 5,5 % 315 pta. (1.89€) 
PARQUE 4.195 pta.(25,21€) 5,5 % 231 pta.(1,39€). 

CRTA. DE LA 
GALERA 

4.800pta.(28.85€) 5,5 % 265 pta.(1,59 €) 

DIPUTACIÓ 4.800pta.(28.85€) 5,5 % 265 pta.(1,59 €) 
 

PASSEIG DE LES 
ESCOLES 

4.800pta.(28.85€) 5,5 % 265 pta.(1,59 €) 
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ZONES Valor del m2, de superfície  
de terreny any  1998 

Rendiment any 2005            
(9.730x1,8%x 2 % x 2% 

2%X2%x2%x2%) 

MAJOR 
Fins C/Hostal 

frares 
9.730 

 
11.072 pta (66,54€) 

MAJOR Fins 
Ctra.Barcelona 6.679 

 
7.200pta (45,68€) 

MAJOR 
Fins plaça 

Estació 
3.300 

 
3.755pta.(22,57€) 

PL. ALCALDE CID 
I CID 9.730 

 
11.072pta.(66,54€) 

MARE DE DÈU 
MONTSERRAT 8.060 

9.172 pta.(55,125€) 

AMETLLER 5.280 6.009 pta.(36,11€) 

SANT JORDI 5.280 6.009 pta.(36,11€) 

ROSA DE LA 
Senars 4.960 

5.644 pta.(33,92€) 

ROSA DE LA 
Parells 4.450 

5.064 pta.(30,44€) 

RENTADORS 5.280 6.009 pta.(36,11€) 

PARQUE 3.890 4.427 pta.(26,60€) 

CRTA. DE LA 
GALERA 4.450 

 
5.064pta.(30,44€) 

DIPUTACIÓ 4.450 5.064pta.(30,44€) 

PASSEIG DE LES 
ESCOLES 4.450 

5.064 ta.(30.44€) 

 
 

 


