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ORDENANÇA FISCAL NÚM.   17 
 
 

TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PUBLIC AMB TAULES, CADIRES I 
ALTRES MITJANS AMB FINALITAT LUCRATIVA 

 
 
Article 1r. Concepte 
 
De conformitat amb el que es preveu en l'article 20, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març que aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals (TRHL), aquest municipi 
estableix la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials constituïts per 
l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i altres mitjans, amb finalitat lucrativa, 
que s'especifica en la tarifa que es conté en l'annex corresponent, que es regirà per aquesta 
ordenança. 
 
 
Article 2n. Obligats al pagament  
 
Estan obligats al pagament de la taxa  regulada en aquesta ordenança les persones o 
entitats a favor de les quals s'atorguin les llicències, o els qui es beneficiïn de l'aprofitament, 
si és que es va procedir sense l'autorització corresponent. 
 
 
Article 3r. Quantia 
 
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa a l'annex 

segons la superfície ocupada pels aprofitaments expressada en metres quadrats. 
 
2.  Les tarifes del preu públic seran les que figuren a l'annex. 
 
3.  Als efectes previstos per a l'aplicació d'allò que figura a l'annex, hom tindrà en 

compte el següent: 
 

a) Si el nombre de metres quadrats de l'aprofitament no era sencer, s'arrodonirà per 
excés per obtenir la superfície ocupada al múltiple 0,5. 

 
b) Si, com a conseqüència de la col·locació de veles, marquesines, separadors, 

barbacoes i altres elements auxiliars, es delimita una superfície més gran que la 
que ocupen les taules, cadires i altres mitjans, es prendrà la superior com a base 
de càlcul. 

 
c) Els aprofitaments poden ser anuals, quan s'autoritzin per a tot l'any natural, i 

temporals, quan el període autoritzat comprengui una part de l'any natural. Tots els 
aprofitaments realitzats sense autorització administrativa es consideren  anuals. 

 
d) Les zones ocupades amb taules, cadires i altres mitjans amb finalitat lucrativa 

hauran de complir amb les condicions que es descriguin en el permís d’ocupació 
de via pública atorgar per l’Ajuntament d’Arbúcies. 
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e) L’ocupació de via pública haurà de deixar un espai de pas per a vianants de 
mínim un metre d’amplada. En els casos en què l’amplada de la vorera no 
permeti aquest espai de pas, es valorarà la possibilitat de fer l’ocupació de la 
zona d’aparcament del mateix carrer. 

 
 
Article 4t. Normes de gestió 
 
1. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament 

sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pel període anual o de temporada autoritzat. 
  
 
2.     Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en 

aquesta ordenança, hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent i 
formular declaració on hi consti la superfície de l'aprofitament i els elements que 
s'instal·laran. A més, hauran d'adjuntar un plànol o croquis detallat de la 
superfície que es pretén ocupar i de la seva situació al carrer. 

 
 
3.  Els serveis tècnics d'aquest municipi comprovaran i investigaran les declaracions 

formulades pels interessats, i les autoritzacions es concediran si no es troben 
diferències amb les peticions de llicències. Si n'hi havia, aquestes es notificaran als 
interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions complementàries que 
s'escaiguin. Les autoritzacions es concediran quan els interessats hagin arreglat 
les diferències i, si s'escau, quan hagin realitzat els ingressos complementaris 
corresponents. 

 
   
4.       No es consentirà l'ocupació de la via pública fins que els interessats no hagin 

obtingut la llicència corresponent. L'incompliment d'aquest precepte podrà 
originar la no concessió de la llicència sense perjudici del pagament del preu 
públic i de les sancions i els recàrrecs que s'escaiguin. 

 
  
 
5.   Una vegada s'hagi autoritzat l'ocupació, hom l'entendrà prorrogada anualment 

mentre des de l’Ajuntament no s’acordi la seva caducitat o l'interessat, o els seus 
representants legítims en cas de defunció, no presenti la baixa justificada. 

 
7. La presentació 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 contrari, la no presentació de la baixa determinarà 
l'obligació de continuar pagant la taxa. 

 
 
8.       Si es produeixen desperfectes en el paviment o la via pública, els titulars de les 

llicències o els obligats al pagament  hauran de procedir al reintegrament total 
de les despeses de reconstrucció i reparació d’aquests desperfectes o reparar 
els danys causats, que seran, en tot cas, independents dels drets liquidats pels 
aprofitaments realitzats. 
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Article 5è. Obligació de pagament 
 
1. L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix: 
 

a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el 
moment de sol·licitar la llicència corresponent. 

 
b) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats, el primer 

dia de cada un dels períodes naturals de temps assenyalats en les tarifes. 
 
 

 
2. El pagament de la taxa es realitzarà: 
 

a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el 
moment d’atorgament de la llicència corresponent. 

 
b) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, 

una vegada estiguin incloses en els padrons o matrícules d'aquesta taxa, per anys 
naturals en les oficines de la recaptació municipal, durant el període que es marqui 
per aquesta oficina. 

 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província . El seu període de vigència es mantindrà fins a la seva modificació o derogació 
expresses. 
 
 
  
 
 
 
 
Modificacions respecte a referències de legislació (actualització normativa) 
 
Aprovació: Ple del 14 de maig de 2012 
Publicació: BOP de Girona núm. 130 del 5 de juliol de 2012 
 
Aprovació modificació provisional: Ple 04 de novembre 2020 
Publicació aprovació definitiva BOP de Girona núm.248 del 28 de desembre de 2020 
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ANNEX TARIFES  
 
 
 
17.1 PER m² I ANY                 20,00 € 
17.2 PER OCUPACIÓ EVENTUAL PER m2 I DIA  20,00 € 
 


