ORDEN ANÇ A FISC AL
TAX A PER P AR ADES, B ARR AQ UES, C ASETES DE VEND A, ESPECTACLES
O ATR ACCIONS SI TU ATS EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC I INDÚSTRI ES DEL
C ARRER I AMBUL ANTS I ROD ATGE CI NEM ATOGR ÀFI C
En compliment del que disposa l´article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s´aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, s´anuncia que
l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha aprovat definitivament l´ordenança fiscal
número 18, reguladora de la 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, la qual es transcriu literalment a continuació:
“Article 1r. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.n de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19
d’aquest text legal, aquest ajuntament estableix la 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 que es regirà per la present Ordenança fiscal.
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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 i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.
Article 3r. Subjectes passius
Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, així com les entitats a
què es refereix l’article 33 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 4t. Quantia
1.- La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes
contingudes en l’annex.
2.- Les tarifes de la taxa seran les que figuren en l'annex.
3.- Les tarifes regulades en la present ordenança, s´incrementaran anualment en funció de
l´augment de l´IPC de Catalunya.
Article 5è. 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.a) Els emplaçaments, instal·lacions, parades, etc..., podran treure's la 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, corcs, teatres, exposicions d'animals, restaurants, neveres, bijuteries, etc..
c) Si algun concessionari dels aprofitaments utilitzava una superfície més gran de la que
hom li va adjudicar en la subhasta, pagarà, per cada metre quadrat utilitzat de més, el 100%
de l'import de l'augment, a més de la quantia fixada en les tarifes.
3.- 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, realitzar el dipòsit previ a què es refereix l'article 6.2.a) següent i
formular una declaració on hi consti la superfície de l'aprofitament i els elements que s'hi
instal.laran. També hauran d'adjuntar un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar
i de la seva situació dins del municipi.
b) 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 diferències
amb les peticions de llicències. Si n'hi havia, aquestes es notificaran als interessats i es
fixaran, 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.
c) En cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol.licitar a aquest
municipi la devolució de l'import ingressat.
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4.- No es consentirà cap ocupació de la via pública fins que els interessats no hagin abonat i
obtingut la llicència corresponent.
5.- a) Les autoritzacions a què es refereixen la tarifa tercera i la tarifa cinquena s'entendran
prorrogades mentre l'alcaldia no acordi la seva caducitat o l'interessat, o el seus
representants legítims, no presentin 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 corespongui. 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.
Article 6è. Obligació de pagament
1.- L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquest 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 i prorrogats,
el primer dia de cada un dels període naturals de temps assenyalats en les tarifes.
2.- El pagament de la taxa es realitzarà:
a) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments per ingrés directe en la dipositaria
municipal o allà on establís l'Excm. Ajuntament, però sempre abans de retirar la llicència
corresponent.
Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, d'acord amb el que disposa l'article 47 de la
llei 39/1988, de 28 de desembre, 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 ingrés directe en la
dipositaria municipal o allà on establís l’Excm.Ajuntament.

3.-Els deutes per taxes poden exigir-se pel procediment administratiu d’apremi, segons
estableix l’article 47.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre.

Article 7è. Revisió de preus
Les tarifes regulades en la present ordenança, s´incrementaran anualment en funció de l´augment de
l´IPC de Catalunya.
Annex de les tarifes.
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.
-Per parades al mercat:
0,85 euros/metre lineal/dia
8,58 euros/metre lineal/trimestre
-Per parades de fires, mostres i estands d’exposició de fora la comarca del Ripollès:
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Fins a 4 metres lineals: 12,53 euros/dia
A partir de 4 metres lineals: 2,51 euros metre lineal/dia
-Per parades de fires, mostres i estands d’exposició de la comarca del Ripollès:
Fins a 4 metres lineals: 10,02 euros/dia
A partir de 4 metres lineals: 1,00 euros metre lineal/dia
-Per parades de fires, mostres i estands d’exposició de Sant Joan de les Abadesses, gratuït.

En el cas de parades de fires, mostres i estands d´exposició, els subjectes passius hauran
de dipositar una fiança de 31,00 euros en el moment de realitzar la reserva d´espai, els
quals seran retornats una vegada finalitzada la fira, mostra o exposició havent liquidat la
taxa corresponent. No serà retornada l´esmentada fiança si el subjecte passiu no es
presenta a la fira, mostra o exposició.
-Altres (Vehicles, màquines o atraccions):
Fins a 4m2: 6,86 euros/dia
A partir de 4m2: 0,69 euros/dia per cada m2
-Casetes de petards: 34,32 euros/dia
-Kiosc: 123,55 euros/trimestrals
-Parades de Festa Major:
A. ATRACCIONS:
-De 1m. a menys de 4m. de fondària: 13,74 euros/metre lineal
-De 4m. a menys de 7m. de fondària: 15,44 euros/metre lineal
-De 7m. a menys de 10m. de fondària: 17,17 euros/metre lineal

-De 10m. a menys de 13m. de fondària: 20,58 euros/metre lineal
-13m. o més de fondària: 24,03 euros/metre lineal
B. PARADES DE VENDA D’ALIMENTS (Excepció:bars i similars que s’inclouràn en l’apartat
A):
-De 1m. a 4m. de fondària: 10,30 euros/metre lineal
-A partir de 4m. de fondària: 12,00 euros/metre lineal
C. CONNEXIONS DE BARRAQUES A L’ENLLUMENAT PÚBLIC:
-13,74 euros connexió per tota la fira
-Circs o espectacles similars:
De 0 a 250m2: 51,48 euros/dia
A partir de 250m2: 102,95 euros/dia “.
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Disposició final:
La present Ordenança Fiscal aprovada inicialment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 22 de març de 2013 i publicada al BOP número 97, de data 21 de maig de
2013, regirà a partir d´aquesta data i es mantindrà vigent fins la seva modificació o
derogació expressa.

