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MARIA GLORIA GOU CLAVERA, SECRETÀRIA GENERAL de l’Excm. Ajuntament de  la 
Molt Lleial Ciutat d’Olot 
 
NOTIFICO:  Que  la Junta de Govern Local, en sessió ORDINÀRIA celebrada el dia 16 de 
març de 2023, ha adoptat per unanimitat, entre d’altres, el següent acord: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

APROVACIÓ D'INCLUSIÓ DE L'APARTAT D'EXEMPCIONS I BONIFICACIONS ALS 
PREUS PÚBLICS PER ALS EXPOSITORS DE LES FIRES PREVISTES PEL 2023 

 
Núm. de referència : X2023014646     
 
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària que va tenir lloc el 26 de gener de 
2023 va aprovar els preus públics per als expositors de les fires previstes pel 2023, 
organitzades per l’àrea de promoció de la ciutat de l’Ajuntament d’Olot i que tenen com a 
objectiu dinamitzar i contribuir en el desenvolupament econòmic d’Olot. 
 
Atès que està previst exigir un preu públic a les empreses, associacions i entitats, en 
general, que treuen rendiment econòmic del sòl públic i que no es va preveure cap apartat 
d’exempcions i bonificacions. 
 
 
En relació a l’expedient IG112023000009 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la inclusió del següent apartat d’exempcions i bonificacions als preus 
públics aprovats per als expositors de les fires previstes pel 2023: 
 
“Les persones físiques o jurídiques públiques o privades d’Olot estaran exemptes de pagar 
els preus públics sempre i quan estiguin donades d’alta al cens d’empresaris, professionals 
i retenidors amb l’epígraf d’IAE corresponent i l’ocupació que facin estigui vinculada al 
desenvolupament d’una activitat amb un clar caràcter social i/o cultural.” 
 
Segon.- Publicar al BOP, d’acord a la normativa reguladora 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RECURSOS: 
Contra aquest acord es podrà interposar el Recurs de Reposició, com a requisit previ a la 
interposició del recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que hagi dictat l’acord recorregut, en 
el termini d’un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació. 
S’entendrà desestimat per silenci administratiu, acabada la via administrativa i expedita la 
contenciosa administrativa, si transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva 
interposició no es notifica la resolució. 
 
El Contenciós Administratiu, es podrà interposar  davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona 
en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la notificació de l’acord resolutori del 
recurs de reposició, si és exprés,i, si no ho és, en el de sis mesos comptats des del dia següent a 
aquell en què s’hagi produït l’acte presumpte de desestimació del recurs per silenci administratiu. 
 

Igualment es podrà interposar qualsevol altre que s’estimi procedent. 
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TRACTAMENT DE DADES PERSONALS  :RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Ajuntament d’Olot Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot 
Tel. 972 27 91 00 Atencioalciutada@olot.cat  http://www.olot.cat DADES DE CONTACTE DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: 
dpd@olot.catAjuntament d’Olot Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot Tel. 972 27 91 18  FINALITAT DEL TRACTAMENT: Publicació i 
notificació de Actes de la Junta i del Ple, plecs, acords i decrets BASE JURÍDICA: Obligació legal d’acord amb el que estableix el Capítol Segon 
Secció 3a dels Òrgans col·legiats de les diferents administracions públiques de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 
CESSIONS I CATEGORIES DE CESSIONARIS: No estan previstes. DRETS DE LES PERSONES: Podeu accedir a les vostres dades, 
rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, en els termes establerts a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament d’Olot o 
mitjançant la seva seu electrònica https://seu-e.cat/ca/web/olotPodeu consultar els formularis a la pàgina web apartat tràmits, catàleg de tràmits, 
LOPD. TERMINI DE CONSERVACIO DE LES DADES: Termini de conservació definit al calendari de disposició i accés a la documentació 
disponible al Portal de la Transparència de l’Ajuntament. RECLAMACIÓ: Podeu presentar una reclamació a l’Ajuntament d’Olot, en paper o 
mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament d’Olot https://seu-e.cat/ca/web/olot 
 
 

 
La qual cosa us trasllado per al vostre coneixement i efectes. 
 
Olot,  17 de març de 2023 
 
             
 

[firma] 
 
 
 
 
 
 

32e90fc4-81ab-4572-bcbe-55e8a74cb4c2 
     (codi de verificació) 
     
Sr/a, 
AJUNTAMENT D'OLOT  
PG DEL BISBE GUILLAMET N.0010 

17800 OLOT        Dept. Ingressos 
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MARIA GLORIA GOU CLAVERA, SECRETÀRIA GENERAL de l’Excm. Ajuntament de  la 
Molt Lleial Ciutat d’Olot 
 
NOTIFICO:  Que  la Junta de Govern Local, en sessió ORDINÀRIA celebrada el dia 26 de 
gener de 2023, ha adoptat per unanimitat, entre d’altres, el següent acord: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS PER ALS EXPOSITORS DE LES FIRES 
PREVISTES PEL 2023 

Núm. de referència : X2023003684     
 
L’àrea de promoció de la ciutat de l’Ajuntament d’Olot té per finalitats, entre d’altres, 
l’organització de fires i esdeveniments a la ciutat amb l’objectiu de dinamitzar i contribuir en 
el desenvolupament econòmic d’Olot. 
 
Pel 2023, l’àrea de promoció de la ciutat de l’Ajuntament d’Olot té previst organitzar les 
següents fires: 
 
1. Fira 1 de Maig – Fira de la Primavera (1 de maig) al centre de la ciutat amb expositors 
de roba i complements, vehicles nous i d’ocasió, artesania... Es tracta d’una fira 
multisectorial d’origen immemorial que també està inscrita al calendari de fires de 
Catalunya 2023. 
 
 
2. Fira de Sant Lluc – Fira de la tardor (14 i 15 d’octubre) al centre de la ciutat amb 
expositors de roba i complements, vehicle d’ocasió, artesania, ramaderia, etc. Es tracta 
d’una fira que té el seu origen el 1315 (ramader) i està inscrita al calendari de fires de 
Catalunya 2023. 
 
 
3. Fira Orígens – Fira agroalimentària de productes de qualitat de Catalunya (18 i 19 
de novembre) al recinte firal amb productors agroalimentaris. Aquesta serà l’11a edició i 
també està inscrita al calendari de fires de Catalunya 2023. 
 
 
4. Fira del Pessebre (del 8 al 10 de desembre) al centre de la ciutat amb expositors de 
pessebres, botigues i artesans de la comarca i articles de Nadal (arbres, torrons, 
nadales...). Es tracta d’una fira que té el seu origen el 1990 (Fira de l’Alimara) i està inscrita 
al calendari de fires de Catalunya 2023. 
 
 
Per cada una de les fires esmentades al punt anterior està previst exigir un preu públic, 
donat que es tracten d’empreses, associacions i entitats que treuen rendiment econòmic 
del sòl públic. 
 
 
En relació a l’expedient IG112023000003 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Aprovar els preus públics per a les fires 2023 següents:  
 

 
FIRA 1 DE MAIG – FIRA DE LA PRIMAVERA 
Dilluns 1 de maig 
 

Mercat del vehicle i d’empreses (espai 5 x 5 m) 200 € +10% IVA 

Mercat del disc (metre lineal) 6 € + 10% IVA 

Mercat d’artesania – artesans alimentaris (metre lineal) 30 € + 10% IVA 

Mercat d’artesania – artesans NO alimentaris (metre lineal) 18 € +10% IVA 

Subministrament elèctric monofàsic (230V) fins a 1.100 W, 5 A 30 € + 10% IVA 

Subministrament elèctric monofàsic (230V) fins a 2.200 W, 10 A  35 € + 10% IVA 

Subministrament elèctric monofàsic (230V) fins a 3.300 W, 16 A 40 € + 10% IVA 

Subministrament elèctric monofàsic (230V) fins a 4.400 W, 20 A 45 € + 10% IVA 

Subministrament elèctric monofàsic (230V) fins a 5.500 W, 32 A 50 € + 10% IVA 

 
 
FIRA SANT LLUC – FIRA DE LA TARDOR 
Dissabte 14 i diumenge 15 d’octubre 
 

Fira del vehicle d’ocasió 
Preu (€/cotxe) fins a 10 cotxes      35 € + 10% IVA 

Preu (25m²) per motos I maquinària     75 € + 10% IVA 

Mercat del disc (metre lineal)   6 € + 10% IVA 

Mercat de creadors de La Iera (preu per parada) 25 € + 10% IVA 

Mercat artesania – artesans alimentaris (metre lineal) 58 € + 10% IVA 

Mercat artesania – artesans NO alimentaris (metre lineal) 32 € +10% IVA 

Subministrament elèctric monofàsic (230V) fins a 2.200 W, 10 A  35 € + 10% IVA 

Subministrament elèctric monofàsic (230V) fins a 3.300 W, 16 A 40 € + 10% IVA 

Subministrament elèctric monofàsic (230V) fins a 4.400 W, 20 A 45 € + 10% IVA 

Subministrament elèctric monofàsic (230V) fins a 5.500 W, 32 A 50 € + 10% IVA 

 
 
FIRA ORÍGENS – FIRA AGROALIMENTÀRIA DE PRODUCTES DE QUALITAT DE CATALUNYA 

Dissabte 18 i diumenge 19 de novembre 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Preu expositors (6 m2) 300 €  + 10% IVA 

Preu entrada (inclou 5 tiquets tast) 4,54 € + 10% IVA 

Preu taller infantil 1,82 € + 10% IVA 

Preu aula de tast 0,91 € + 10% IVA 

Preu guarda-roba 0,91 € + 10% IVA 

Preu tiquets de tast (6 tiquets) 2,73 € + 10% IVA 
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FIRA DEL PESSEBRE 
Del divendres 8 al diumenge 10 de desembre 
 

Mercat Km.0 (preu per parada) 25 € + 10% IVA 

Mercat de Nadal – expositors alimentaris (metre lineal) 30 € + 10% IVA 

Mercat de Nadal – expositors NO alimentaris (metre lineal) 25 € +10% IVA 

Subministrament elèctric monofàsic (230V) fins a 2.200 W, 10 A  35 € + 10% IVA 

Subministrament elèctric monofàsic (230V) fins a 3.300 W, 16 A 40 € + 10% IVA 

Subministrament elèctric monofàsic (230V) fins a 4.400 W, 20 A 45 € + 10% IVA 

Subministrament elèctric monofàsic (230V) fins a 5.500 W, 32 A 50 € + 10% IVA 

 
 
 

Pel que fa als costos de les fires que s’organitzen/promouen des de l’àrea de promoció de la ciutat 
de l’Ajuntament d’Olot: 
 
FIRA 1 DE MAIG – FIRA DE LA PRIMAVERA 
Dilluns 1 de maig 
 

El pressupost previst de despeses directes per aquesta fira és de 13.500 € (IVA exclòs), tenint en 
compte comunicació i promoció, infraestructures, serveis i activitats. Els ingressos previstos a través 
dels preus públics que proposem aprovar són de 6.900 €1. La diferència es cobrirà amb l’aportació 
de l’Ajuntament d’Olot que està prevista en el pressupost 2023 de la corporació, juntament amb 
aportacions externes de subvencions i ajuts (Diputació de Girona). 
 
 
 

FIRA DE SANT LLUC – FIRA DE LA TARDOR 
Dissabte 14 i diumenge 15 d’octubre 
 

El pressupost previst de despeses directes per aquesta fira és de 90.000 € (IVA exclòs), tenint en 
compte comunicació i promoció, infraestructures, serveis i activitats. Els ingressos previstos a través 
dels preus públics que proposem aprovar són de 9.500 €2. La diferència es cobrirà amb l’aportació 
de l’Ajuntament d’Olot que està prevista en el pressupost 2023 de la corporació, juntament amb 
aportacions externes de patrocinis (Aqualogy) i subvencions (Diputació de Girona). 
 
 

FIRA ORÍGENS – FIRA AGROALIMENTÀRIA DE PRODUCTES DE QUALITAT DE CATALUNYA 

Dissabte 18 i diumenge 19 de novembre 
 

El pressupost previst de despeses directes per aquesta fira és de 1793000 € (IVA exclòs), tenint en 
compte comunicació i promoció, infraestructures, serveis i activitats. Els ingressos previstos a través 
dels preus públics que proposem aprovar són de 35.000 €. La diferència es preveu cobrir amb 
l’aportació de l’Ajuntament d’Olot que ja està aprovada en el pressupost 2022 de la corporació, 
juntament amb aportacions externes de subvencions i ajuts (Diputació de Girona). 
 
 

FIRA DEL PESSEBRE 
Del divendres 8 al diumenge 10 de desembre 
 

El pressupost previst de despeses directes per aquesta fira és de 68.500 € (IVA exclòs), tenint en 
compte comunicació i promoció, infraestructures, serveis i activitats. Els ingressos previstos a través 
dels preus públics que proposem aprovar són de 4.400 €. La diferència es cobrirà amb l’aportació de 
l’Ajuntament d’Olot que està prevista en el pressupost 2023 de la corporació, juntament amb 
aportacions externes de subvencions i ajuts (Diputació de Girona). 

 

                                                
1 En aquests ingressos no es té en compte la recaptació del mercat extraordinari de l’1 de maig, donat que es tracta d’una 
taxa aprovada per les OOFF 2023 de l’Ajuntament d’Olot i que recapta la corporació directament. 
2 En aquests ingressos no es té en compte la recaptació del mercat extraordinari del dissabte 14 d’octubre, donat que es 
tracta d’una taxa aprovada per les OOFF 2023 de l’Ajuntament d’Olot i que recapta la corporació directament. 
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Segon.- Publicar tots aquests preus públics al BOP, d’acord a la normativa reguladora  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RECURSOS: 
Contra aquest acord es podrà interposar el Recurs de Reposició, com a requisit previ a la 
interposició del recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que hagi dictat l’acord recorregut, en 
el termini d’un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació. 
S’entendrà desestimat per silenci administratiu, acabada la via administrativa i expedita la 
contenciosa administrativa, si transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva 
interposició no es notifica la resolució. 
 
El Contenciós Administratiu, es podrà interposar  davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona 
en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la notificació de l’acord resolutori del 
recurs de reposició, si és exprés,i, si no ho és, en el de sis mesos comptats des del dia següent a 
aquell en què s’hagi produït l’acte presumpte de desestimació del recurs per silenci administratiu. 
 

Igualment es podrà interposar qualsevol altre que s’estimi procedent. 
 

 
TRACTAMENT DE DADES PERSONALS  :RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Ajuntament d’Olot Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot 
Tel. 972 27 91 00 Atencioalciutada@olot.cat  http://www.olot.cat DADES DE CONTACTE DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: 
dpd@olot.catAjuntament d’Olot Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot Tel. 972 27 91 18  FINALITAT DEL TRACTAMENT: Publicació i 
notificació de Actes de la Junta i del Ple, plecs, acords i decrets BASE JURÍDICA: Obligació legal d’acord amb el que estableix el Capítol Segon 
Secció 3a dels Òrgans col·legiats de les diferents administracions públiques de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 
CESSIONS I CATEGORIES DE CESSIONARIS: No estan previstes. DRETS DE LES PERSONES: Podeu accedir a les vostres dades, 
rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, en els termes establerts a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament d’Olot o 
mitjançant la seva seu electrònica https://seu-e.cat/ca/web/olotPodeu consultar els formularis a la pàgina web apartat tràmits, catàleg de tràmits, 
LOPD. TERMINI DE CONSERVACIO DE LES DADES: Termini de conservació definit al calendari de disposició i accés a la documentació 
disponible al Portal de la Transparència de l’Ajuntament. RECLAMACIÓ: Podeu presentar una reclamació a l’Ajuntament d’Olot, en paper o 
mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament d’Olot https://seu-e.cat/ca/web/olot 
 
 

 
La qual cosa us trasllado per al vostre coneixement i efectes. 
 
Olot,  1 de febrer de 2023 
 
             
 

[firma] 
 
 
 
 
 
 

b9ccb4c6-7ce3-4090-8e79-f5c55a4f62c7 
     (codi de verificació) 
     
Sr/a, 
AJUNTAMENT D'OLOT  
PG DEL BISBE GUILLAMET N.0010 

17800 OLOT        Dept. Ingressos 
 


