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ORDENANÇA FISCAL NÚM.   18 
 

TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O 

ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL 

CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC 

Article 1r. Fonament i naturalesa 

 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.n) del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions situats en terrenys d’us públic i indústries del carrer i ambulants 
i rodatge cinematogràfic que es regirà per la present Ordenança fiscal. 

 
Article 2n. 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 parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats 
en terrenys d’ús públic local, així com indústries del carrer i ambulants i rodatge 
cinematogràfic. 

 
 
Article 3r. Subjectes passius 

 
1. Són subjectes passius les persones físiques i 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 per a gaudir dels aprofitaments especials que constitueixin el fet 
imposable d’aquesta taxa. 

2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada 
any natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori 
espanyol i a comunicar la designació a l’Ajuntament. 

 

Article 4t. 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 5è. Beneficis fiscals 

1. L’Estat, les Comunitats Autònomes 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 explotin directament i per a altres usos que 
immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 

 

2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 

 

Article 6è. Quota tributària 

La quota a satisfer per aquesta taxa, així com l’import de les fiances, s’obté de 

l’aplicació de les tarifes contingudes en l’annex. 

 

Article 7è. Acreditament i obligació de pagament 

 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’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.  

 

4. El pagament de la taxa es realitzarà: 
 

a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe en la 
dipositaria municipal o allà on establís l' Ajuntament, però sempre abans de retirar 
la llicència corresponent. 

 
Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, d'acord amb   el que es disposa en 
l'article 26 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març que aprova el text 
refós de la Llei d’hisendes locals (TRHL), i s'elevarà a definitiu quan es concedeixi 
la llicència corresponent. 

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

quan ja estiguin incloses en els  padrons o matrícules d'aquesta taxa, per semestres 
naturals, en les oficines de la recaptació municipal, des del dia 16 del primer mes 
del semestre fins  el dia 15 del segon. 

 
5.  Qui tingui pendent de pagament la taxa corresponent al període d’un trimestre o 

més, perdrà el dret a ocupar una plaça al mercat. 
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Article 8è. Període impositiu 

 
1. Quan l’ocupació de les vies públiques 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, 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. 

 
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General. 

 
4. 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 9è. Normes de gestió 
 
1. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament 

sol·licitat o realitzat i no seran reduïbles pel període anual o de temporada 
autoritzat. 

 
2. En el supòsit de fires: 
 

a) Els emplaçaments, instal·lacions, parades, etc., podran treure's a licitació 
pública abans de la celebració de les  fires, i el tipus de licitació, en concepte de 
taxa  Mínima que servirà de base, serà la quantia fixada en les tarifes de l'annex 
d'aquesta ordenança. 

 
b) Es procedirà, abans de la subhasta, a la formació d'un  plànol dels terrenys 

disponibles per ser subhastats, i s'enumeraran i s'indicarà la superfície de les 
parcel·les que han de ser objecte de licitació. També s'assenyalaran les 
parcel·les que poden destinar-se a cotxes de xoc, circs, teatres,  exposicions 
d'animals, restaurant, neveres,  bijuteries, etc. 

 
c) Si algun concessionari dels aprofitaments utilitzes una superfície més gran de 

la que se li hagués adjudicat en la subhasta, pagarà, per cada metre quadrat 
utilitzat de més, el 100 per cent de l'import de l'augment, a més de  la quantia 
fixada en les tarifes. 

 
3. Altres supòsits: 

 
a) Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments 

regulats en aquesta ordenança i que no  s'han tret a licitació pública, hauran 
de sol·licitar prèviament la llicència corresponent i formular una declaració 
on hi consti la superfície de l'aprofitament i els elements que s'hi instal·laran. 
També haurà d'adjuntar un plànol detallat de la superfície que es pretén 
ocupar i de la seva situació dins del municipi. 
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b) Quan així ho requereixi la normativa vigent, previ a la sol·licitud d’ocupació 
de via pública s’haurà de tramitar el corresponent expedient de llicència 
d’activitat. La llicència d’ocupació de via pública no es podrà donar fins que 
s’hagi atorgat la corresponent llicència d’activitat (per exemple en el cas dels 
circs) 
 

c) Els serveis tècnics d'aquest municipi comprovaran i investigaran les 
declaracions que han formulat els  interessats, i les autoritzacions es 
concediran si no es troben deficiències. Si n'hi haguessin, aquestes es 
notificaran als interessats i es requeriran, 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.  
 

d) En el cas que les autoritzacions siguin denegades, els interessats podran 
sol·licitar la devolució de l'import ingressat. 

 

e) Quan  una activitat necessiti subministraments d’electricitat o aigua el 
sol·licitant haurà de gestionar directament les altes amb les companyies de 
subministrament corresponent. En cas que no sigui possible i calgui 
connectar directament a les xarxes municipals s’abonaran els  costos que 
corresponguin als consums realitzats.  

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

abonat i obtingut la llicència corresponent. 
 
5. Pròrrogues i baixes: 
 

a) Les autoritzacions a què es refereixen la tarifa 18.3 s'entendran prorrogades 
mentre l'alcaldia no acordi la seva caducitat o l'interessat, o els seus 
representants legítims, no presenti la baixa justificada. 
 

b) 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 que correspongui. 
La no presentació de la baixa determinarà l'obligació de   continuar abonant la 
taxa. 

 
 
6.  Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides o 

subarrendades a tercers. L'incompliment d'aquest precepte provocarà l'anul·lació 
de la llicència, sense perjudici de les quanties que els interessats hagin d'abonar. 

 
7. En el cas de parades de venda d’aliments, caldrà que es compleixin els requisits 

establerts en el Reial Decret 2207/1995, de 28 de desembre, sobre normes 
d'higiene relatives a productes alimentaris, i la Llei 15/1983 de 15 de juliol, de la 
higiene i control alimentari, així com d'altres normes que en resultin aplicables. 

 
8. S’hauran d’abonar les fiances establertes a l’annex  per tal de garantir que no es 

produeixin desperfectes a la via pública i que la neteja de l’espai sigui l’adequada. 
 
 



 
 

Ordenança núm. 18  5 

 

Article 10è. Infraccions i sancions 

 
Pel que respecta 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 i l’Ordenança General. 
 

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 final  

Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada a 

Arbúcies el 24 d’octubre de 2022, entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí 

Oficial de la Província. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la 

seva modificació o derogació expresses. En cas de modificació parcial, els articles no 

modificats restaran vigents. 

Aprovació definitiva BOP de Girona número 244 de data 23 de desembre de 2022.  
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ANNEX TARIFES 

  Import Euros 
18.1 Circs, carpes o anàlegs 

Per dia d’actuació 
Per dies d’ocupació (inclòs muntatge i 
desmuntatge) 
 
S’haurà d’abonar una fiança prèvia al muntatge    
per import de  600,00 € 
 

 
………………... 
 
......................... 

 
120.00 

 
90.00 

    
18.2 Casetes de venda, cavallets o qualsevol altra 

ocupació per Festa Major i Enramades, en dies 
de festa i/o no festius(per m2/dia) 

  

    
18.2.1 Llocs de venda per parades artesanes en fires 

i mercats temàtics 
  

 a) Fins a 5 ml: Per parada i dia ........................... 25,00 
 b) Per cada ml addicional o fracció addicional ........................... 5,00 
    
18.2.2 Atraccions de la fira   
 a) Fins a 100 m², per m² i dia ........................... 0,95 
 b) Entre 101 i 200 m², per m² i dia ........................... 0,85 
 c) A partir de 201 m² (per tots els dies) ........................... 600 
 
 
 
 
 
 
 

 
En tot cas, quota mínima de 15 euros per dia d'utilització de les 
instal·lacions previstes als apartats a), b) i c). Quan per a l'autorització 
de la utilització privativa s'utilitzi 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. 
 
En el cas d’Enramades només es comptabilitzaran 9 dies, el cap de 
setmana de Catifes i de la Botifarrada fins dimecres que acaben les 
danses per tant, els dies de muntatge i desmuntatge i els tres dies 
previs a la Botifarrada no es comptabilitzaran.  
 
En el cas de Festa Major es comptabilitzaran els 4 dies de Festa Major, 
exceptuant els dies de muntatge i desmuntatge.  
 
Per ambdós casos, s’abonarà una fiança de 50€ per atracció abans 
del dia de la mediació amb la fi que es quedin fins l’últim dia i que 
conservin les instal·lacions netes, tant les del recinte de les atraccions 
com les del pàrking de les autocaravanes. 
 

 

    
18.2.3 Casetes de venda de petards    
 Preu mínim obligatori per dia (fins 4 m2)

  
........................... 26,00 

 Per m2 addicional ........................... 3,15 
    
18.2.4 Barraques per a la Festa Major ........................... 300,00 
 
 

   

18.3 Mercat setmanal. Tarifa per als autoritzats per   
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vendre 
18.3.1 Presència tot el mes (ml/mes) ........................... 4,40 
18.3.2 Presència mig mes (2 setmanes o 

menys)(ml/mes)  
 
........................... 

 
3,15 

    
18.3.3 Parada al mercat setmanal de botigues 

d'Arbúcies que tenen llicència d'obertura, amb 
alta d'IAE i que són contribuents de la taxa 
d'escombraries : gratuït    

 
 
 
........................... 

 
 
 

0,00 

 
18.4 Casetes de venda, cavallets o qualsevol altra 

ocupació no enumerada anteriorment, en 
període de muntatge i desmuntatge (per 
m2/dia) 

 
 
 
......................... 

 
 
 

0.58 
    

 

 

 


