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Ordenança Fiscal núm. 16 
 
TAXA PER INSTAL·LACIÓ DE QUIOSCOS A LA VIA PÚBLICA 

 
 
Article 1 – Fonament i Naturalesa 
 
De conformitat amb el que es preveu als articles 57 i 20.3.m) del Text Refòs de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, i articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest 

Ajuntament estableix la taxa per instal·lació de quioscos en la via pública, que es regirà per 

la present Ordenança Fiscal. 
 
Article 2 – Fet Imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial que 
derivi de la instal·lació de quioscos en la via pública. 

 
Als efectes d’exigir la taxa, tindran la consideració de quioscos els així determinats en 
l’article 6.3 de la present Ordenança. 
 
Article 3 – Obligats tributaris 
 
Són obligats tributaris de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i 

jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 35 de la Llei General Tributaria, a 
qui s’atorguen les llicències per instal·lar els quioscos en la via pública, o a qui es beneficia 
de l’aprofitament, si es procedeix sense l’oportuna autorització. 
 

Article 4 – Responsables 
 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del obligat tributari totes les 
persones que siguin causants o col·laborin en la realització d’una infracció tributària. 
 
2. Els copartícips o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a que es refereix 
l’article 35 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves 
respectives participacions de les obligacions tributàries de dites entitats. 
 

3. Els administradors de persones jurídiques que no realitzin els actes de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran 
subsidiàriament dels deutes següents: 
 
a) Quan s’hagi comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció. 
b) Quan s’hagi comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 
c) En els supòsits de cessació de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions 

tributàries pendents en la data del cessament. 

 
4. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst 
en la Llei General Tributària. 
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Article 5 – Exempcions i bonificacions 
 
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligats al pagament de 

la taxa quan sol·licitin la llicència per instal·lació de quioscos en la via pública, necessaris per 
als serveis de comunicacions que explotin directament i per a altres usos que 
immediatament interessin 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 
 
1. Quan per llicència municipal s’autoritzi la instal·lació del quiosc, la quota tributària es 
determinarà d’acord amb l’establert en les quotes contingudes en l’apartat següent, que 
tenen en compte el temps de duració de l’aprofitament i la superfície del quiosc. 
 

Als efectes d'aquesta ordenança s'entendrà per "quiosc" qualsevol estructura prefabricada, 
transportable, sense ancoratge i sense vocació de permanència, destinada a la venda de 
gelats, begudes, flors, diaris, etc. 
 
2. La quota de la taxa, expressada en euros, per a períodes mensuals naturals irreductibles a 
comptar des de la data de ocupació, serà la següent: 
 

- Per cada m2 i mes de superfície ocupada: 9,33 
 
3. És requisit necessari per a l’atorgament de llicències d’ocupació de la via pública amb 
quioscos no tenir cap deute pendent de pagament pel mateix concepte. 

 
Article 7 – Meritació 

 
1. La taxa es meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial, moment que, a 
aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa va 
ser 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 instal·lar el quiosc. 

 
3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar llicència, la 
meritació de la taxa té lloc en el moment de l’inici de l’esmentat aprofitament. 
 
Article 8 – Període impositiu 
 
1. Quan la instal·lació del quiosc autoritzat ha de durar menys d’un any, el període impositiu 

coincidirà amb aquell determinat a la llicència municipal. 

 
2. Quan la duració temporal de la instal·lació del quiosc sigui de diversos exercicis, la 
meritació 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 que s’aplicarà proporcionalment. 

 
3. Quan no s’autoritzi la instal·lació del quiosc o per causes no imputables al subjecte passiu, 
no s’instal·li el quiosc, procedirà la devolució de l’import satisfet. 
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Article 9 – Règim de declaració i ingressos 
 

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
 
2. La taxa regulada en aquesta ordenança és independent i compatible amb la taxa per 
l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. 
 
3. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta 

ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, realitzar el dipòsit previ 

de la quota corresponent i formular una declaració on hi consti la superfície de 
l'aprofitament. S'hi acompanyarà un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i de 
la seva situació dintre del municipi. 
 
4. Els serveis tècnics municipals comprovaran que l’espai sol·licitat coincideix amb el 
realment ocupat, de trobar-ne diferències es notificaran als interessats i, en el seu cas, es 

procedirà a una liquidació complementària. 
 
5. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no es podran cedir o subarrendar a tercers. 
L'incompliment d'aquesta prescripció provocarà l'anul·lació de la llicència. 
 
Article 10 – Infraccions i sancions 
 

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regirà pel disposat en la Llei General 
Tributària, la seva normativa i en l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació 
aprovat per l’Ajuntament. 
 

DISPOSICIÓ FINAL 
 

Aquesta ordenança modificada pel Ple en sessió de data 29 de gener de 2009, començarà a 
regir a partir de la seva aprovació definitiva i continuarà vigent mentre no se n'acordi la 
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran 
vigents. 
 

 Vist i plau, 
El Secretari,             L’Alcalde, 
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