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ORDENANÇA FISCAL NUM 16 
TAXA PER OCUPACIO DE TERRENYS D’US PUBLIC AMB 
BARRAQUES, CASETES, ESPECTACLES I RESTA 
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Article 1 
Concepte 
 
De conformitat amb el que es preveu en l’article 58 i 20.3.n) i m) del Reial Decret 2/2004, 
Text Refós de la Llei  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 
utilitzacions privatives o aprofitaments especials derivats de l’ocupació de via pública o 
terrenys d’ús públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles o 
atraccions, industries al carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, que es regirà per 
aquesta ordenança. 
 
 
Article 2 
Fet imposable. 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial: de 
terrenys d’ús públic local així com  de la zona marítim terrestre, pel seu tractament 
administratiu particular i per la restricció que el seu ús suposa als ciutadans, amb 
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries al carrer i ambulants, 
rodatge cinematogràfic i similars tal com s’especifiquen en les tarifes contingudes a 
l’article 6 de la present ordenança. 
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Article 3 
Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària 
que sol·licitin el servei que constitueix el fet imposable de la taxa. 
 
 
Article 4 
Responsables. 
 
La responsabilitat respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà d’acord 
amb allò que disposen els articles 41 a 43 de la Llei General Tributària. 
 
 
Article 5 
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 l’ocupació de l’ús públic local amb 
finalitats descrites a l’article 1 i per altres usos que immediatament interessen a la 
seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 

 
2. Les produccions audiovisuals que es realitzin en indrets emblemàtics del municipi i 

en les que s’identifiqui clarament l’emplaçament o es faci constar el lloc de 
realització (lloc, municipi...) o els que facin difusió i promoció del municipi de 
L’Escala a través de qualsevol mitjà audiovisual serà exempt del pagament de la 
taxa establerta a la tarifa segona per realització de rodatge cinematogràfic. 
L’exempció serà de caràcter pregat i es requerirà informe a l’Agència de 
Desenvolupament Econòmic i Turístic. 

 
 
Article 6 
Quota tributària. 
 
La quota a satisfer per aquesta taxa  s’obté de l’aplicació de les tarifes següents: 
 
 
TARIFA PRIMERA 
LLOCS DE VENDA A LA VIA PUBLICA 
 
Llocs o parades a les voreres o places per exhibir i vendre articles de 
qualsevol mena: 

 
euros 

 Parades o llocs de venda a les voreres o places per exhibir i/o vendre articles 
de qualsevol mena durant la temporada d’estiu 

Temporada d’estiu, fins a 6 m2 ......................................................... 
Excés per m2, temporada ................................................................. 
Excés per m2 i dia* ........................................................................... 

 
 

361,50 
75,00 
12,05 

Brocanters, col·leccionistes i fires monogràfiques: 
Al dia: 
 Fins a 6 metres, per m2 o fracció, al dia ..................... 
 Fins a 6 m2, per m2 o fracció, al dia amb llum ........... 
 A partir de 6 m2, per m2 o fracció, al dia amb llum.. 

 
 

11,40 
38,30 
62,15 
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 A partir de 6 metres, per m2 o fracció, al dia ............ 
Per temporada: 
 Per m2 o fracció, per temporada ................................ 
 Per m2 o fracció, per temporada, amb llum ............. 

89,05 
 

89,05 
115,90 

Riba Market 
 Ocupació amb parades de (2x3m2), temporada ............................................ 
 Annex a la parada , per temporada / m2 o fracció 
 Ocupació amb parades particulars, per temporada  / m2 o fracció 

 
252,00 

54,00 
54,00 

Mercat artesanal de Setmana Santa i Sant Jordi 
 Ocupació amb parades de (2x3m2), temporada ............................................ 
 Annex a la parada , per temporada / m2 o fracció 
 Ocupació amb parades particulars, per temporada  / m2 o fracció 

 
252,00 

54,00 
54,00 

 
 
TARIFA SEGONA 
LLICENCIES PER ACTIVITATS DIVERSES A LA VIA PÚBLICA 
 
Llicències per activitats diverses a la via pública:  
Realització ambulant d’activitats artístiques o de serveis, tals com fotògrafs, 
pintors, caricaturistes, dibuixants, mims  i similars. 
o Per dies, cada dia ............................................................... 
o Temporada d’estiu .............................................................. 

 
 

12,05 
361,45 

Realització d’activitats lúdiques, per m2 i temporada: 
o fins 50 m2, per m2 ................................................................ 
o a partir de 50 m2 ................................................................. 

 
86,55 
59,50 

Realització d’activitats comercials tipus xurreria, venda de caramels i similars, per 
m2 i temporada: 
o fins 50 m2, per m2 ................................................................ 
o a partir de 50 m2 ................................................................. 

 
 

102,75 
70,30 

Realització d’activitats de rodatge cinematogràfic i d’impressió de pel·lícules, tal 
com cinema o fotografia comercial o publicitària. 
o Per dies, cada dia ............................................................... 

 
 
 

227,15 
Per serveis de transport col·lectiu. 
o Per vehicle i temporada ..................................................... 

 
2.444,80 

 Per la concessió de telescopis. Per unitat, a l’any  68,45 
 Venda de petards, al dia 68,45 
 Lloguer de bicicletes d’adults i buguis, tricicles o motocicletes infantils. Per 

cada aparell. 
 

20,85 
 Llits elàstics. Per cada un. 115,85 
 Casetes o similars de venda de tiquets* 108,80 

 
 
TARIFA TERCERA 
PARADES I ATRACCIONS DE LA FESTA MAJOR 
 
Festa Major  
Caramels,  llaminadures, bijuteria i joguines, llibres i semblant per m2 i dia 1,10 
Maquinària, exhibicions i demostracions, per m2 i dia 1,10 
Casetes de tir, pesca i semblants, per m2 i dia 1,30 
Atraccions fins a 50 m2, per m2 i dia 1,50 
Atraccions de més de 50 m2, per m2 i dia 0,80 
Xurreria, creperia i similar per m2 i dia 2,30 
Tómboles, casetes ràpides, rifes, curses, camells i similars, per m2 i dia 2,90 
Venda de pernils, botelles, frankfurteries, bars i similars per m2 i dia 3,00 
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Terrassa amb taules i cadires de bars, frankfurteries i similars, m2 i dia 1,80 

 
 
TARIFA QUARTA 
ACTIVITATS DE LLOGUER A LES PLATGES 
 
Realització d’activitats de lloguer d’elements recreatius, tals com patins de 
platja, planxes de windsurf, cadires, hamaques, ombrel·les, bicicletes, 
ciclomotors o elements anàlegs: 
Hamaques, ombrel·les o anàlegs. Per unitat i temporada 56,05 
Patins, per unitat i temporada 181,15 
Gòndoles, piragües, per unitat i temporada 56,05 
Planxes de windsurf i similars, per unitat i temporada. 56,05 
Ombrel·les, per unitat i temporada 56,05 
Ocupació per elements fixes, per m2 o fracció i temporada. 134,05 
Ocupació per elements fixes, per m2 o fracció i temporada amb instal·lació 
elèctrica Platja de Riells amb cànon 171,60 
Ocupació per elements fixes, per m2 o fracció i temporada amb instal·lació 
elèctrica resta de les platges amb cànon 

 
157,50 

Ocupació per elements fixes, per m2 o fracció i temporada, sense 
instal·lació elèctrica 77,85 
Ocupació per elements fixes, per m2 o fracció i temporada amb instal·lació 
elèctrica. 101,30 
Motos aquàtiques, per cada una i temporada 251,15 
Amarradors, per unitat, la temporada 56,05 
Inflables aquàtics, per unitat 155,25 

 
Normes particulars d’aplicació a les tarifes. 
 

1. A la fira organitzada per la celebració de la Diada de St Jordi, podran instal·lar-
se gratuïtament les parades de venda de llibres i roses quant els paradistes 
siguin  associacions locals sense ànim de lucre. També es podran instal·lar 
gratuïtament les parades dels llibreters o floristeries del municipi. En cas de que 
un comerç local fora de llibreries o floristeries proposi la instal·lació d’una parada 
amb productes relacionats directament amb la Diada, la Junta de Govern 
estudiarà la gratuïtat de la seva ocupació. En cas d’actes, fires i celebracions 
d’interès general la Junta de Govern estudiarà la gratuïtat de la seva ocupació. 
 

2. Les ocupacions de via pública, quan es tractin d’entitats locals i sense afany de 
lucre que vulguin desenvolupar activitats relacionades amb les finalitats pròpies 
assenyalades en els estatuts de l’entitat, seran gratuïts. 

 
3. Quan per l’autorització de la utilització privativa s’utilitzi el 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. 

 
4. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especials porti aparellada la 

destrucció o deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici 
del pagament de la taxa a que tingues lloc, estarà obligat al reintegrament del 
cost total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit 
previ del seu import. 
Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament entitat serà indemnitzat en quantia 
igual al valor dels béns destruïts o l’import del deteriorament dels danys. No es 
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podrà condonar total ni parcialment les indemnitzacions i reintegrament a què es 
refereix el present apartat. 
 

5. Als locals que tinguin situades les seves activitats o instal·lacions relacionades, 
totalment o parcial a la zona marítim terrestre, se’ls aplicarà el cànon aprovat pel 
Departament de Medi Ambient, secció de Costes. 
 

6. Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzi un 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.  

 
 
Article 7 
Acreditament. 
 
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 fos 
sol·licitada. 

 
2. Sens 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 aqueta 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. En els supòsits d’ocupacions del domini públic que s’estenguin a varis exercicis, 
l’acreditament tindrà lloc l’u de gener de cada any, excepte en els supòsits d’inici o 
cessament en l’ocupació. 
 

 
Article 8 
Període impositiu. 
 
1. Quan la instal·lació l’ocupació de les vies públiques mitjançant els elements referits 

a la tarifa primera, 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’entengui per varis exercicis, 

l’acreditament 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, que serà el següent: 

2.1. En cas d’inici de l’activitat s’abonarà en concepte de taxa la la quota anual. 
Quan l’inici de la utilització privativa o aprofitament especial no coincideixi amb 
l’any natural, les quotes el calcularan proporcionalment al nombre de mensualitats 
naturals que restin per finalitzar l’any, inclòs el del començament de l’exercici de 
l’activitat. 
2.2. En cas de baixa per cessament en la utilització privativa o aprofitament 
especial, les quotes seran prorratejables per mensualitats naturals, exclosa 
aquella en què es produís el cessament. Els subjectes passius podran sol·licitar 
la devolució de la part de la tarifa corresponent a les mensualitats naturals en les 
que no n’hagués gaudit. 
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3. 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. 
 

4. Quan per motius de força major, no atribuïbles al subjecte passiu, les activitats 
romanguin tancades o se’ls apliquin altres restriccions que limitin de manera parcial 
o total la prestació del fet imposable de la taxa, s’aplicarà a la quota establerta a 
l’article 12 la reducció que l’estudi econòmic-financer redactat a tal efecte conclogui 
com escaient. 
 

 
Article 9 
Règim de declaració i ingrés. 
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, en els supòsits següents: 

 
a) Ocupacions del domini públic local amb duració temporal inferior a 1 any. 
b) Primer període impositiu de les ocupacions del domini públic local extensives a 
varis exercicis. 

 
2. Els aprofitaments corresponents a la tarifa primera, segona i tercera seran sol·licitats 

pels interessats mitjançant instància i el pagament de la taxa haurà de fer-se efectiu 
en el moment de la sol·licitud o com a màxim als 10 dies de la notificació de la 
llicència condicionada. Aquelles activitats que es realitzin sense la preceptiva 
sol·licitud estan igualment subjectes a la taxa, la qual serà liquidada pels serveis 
municipals de Gestió Tributària. 

 
3. Pels aprofitaments relacionats a la tarifa primera, quan es tracta d’activitats de nova 

obertura o amb canvi de titular seran sol·licitades per l’interessat mitjançant 
instància específica a la qual s’hi adjuntarà un plànol de l’ocupació desitjada i 
exigides en règim d’autoliquidació, la qual haurà de fer-se efectiva en el moment de 
presentar-se la sol·licitud o durant els deu dies següents a la seva presentació.  
Aquells subjectes passius, les activitats dels quals, consta no han patit modificacions 
en relació a l’exercici tributari precedent, la taxa els hi serà exigida per l’administració 
en règim de padró.  

 
4. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes de l’article 6, es liquidaran per cada 

aprofitament sol·licitant o realitzat i seran irreductibles pels períodes naturals de 
temps assenyalats. 

 
5. Els serveis municipals efectuaran les comprovacions que s’escaiguin, i es notificarà 

als interessats l’acceptació, o no. En el mateix sentit aquelles ocupacions que no 
corresponguin amb les autoritzades a les llicències i siguin conformes al Pla Director 
per Ocupació de Via Pública se’ls exigirà un pagament complementari de la taxa, 
pels elements no liquidats. 

 
6. No es concedirà ni renovarà cap llicència per ocupació de via pública continguda en 

les tarifes de l’article 6è quan es comprovi l’existència de deutes del titular de 
l’activitat amb aquest Ajuntament 

 
7. Les ocupacions que no siguin conformes al Pla Director per Ocupació de Via Pública  

o a la llicència concedida, se’ls tramitarà l’expedient sancionar corresponent. 
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Article 10 
Notificacions de les taxes. 
 
En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la  
primera liquidació té caràcter periòdic, es notificarà personalment al sol·licitant junt amb 
l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà 
col·lectivament, mitjançant exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, pel període que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
 
Article 11 
Gestió per delegació. 
 
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada, les normes contingudes als articles anteriors 

seran aplicables a les actuacions que ha de fer el delegat. 
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 

aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes 
passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials 
derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació i recaptació. 

3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió 
Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent. 

 
 
Article 12 
Infraccions i sancions. 
 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei General 
Tributària i la seva normativa de desenvolupament. 
 
Disposició Addicional  
 
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 que es produeix la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa.  
 
Disposició derogatòria. 
 
Queden derogades expressament l’ordenança fiscal aprovada inicialment de 31 
d’octubre de 1996 i les versions modificades fins a desembre de 2019. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el 9 de novembre de 2020 i que ha quedat definitivament aprovada en 
data 31 de desembre de 2020  entrarà en vigor el 1er de gener, després de la seva 
publicació al BOP de Girona número 251. Mantindrà la seva vigència fins a la seva 
modificació o derogació expressa. 
 
Vist-i-plau  
L’Alcalde,       El Secretari, 
Victor Puga López      Agustí Garcia i Andres  


