
E D I C T E

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 de la Llei  39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals; l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril,  reguladora  de  les  bases  del  règim  local;  i  l’article  178.2  del  Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària 
amb data 28.09.2010 aprovà provisionalment la nova Ordenança 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  rodatges 
cinematogràfics.

Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 114 del 
dia  11  d’agost  de  2011  i  atès  que  ha  transcorregut  el  període  d’exposició 
pública  de  l’expedient,  sense  que  s’hagin  presentat  reclamacions,  l’acord 
d’aprovació ha esdevingut definitiu en tot publicar-se íntegrament el texte de la 
mateixa.

TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O 
ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’US PUBLIC I INDUSTRIES DEL 
CARRER I AMBULANTS I RODATGES CINEMATOGRÀFIC  

Article 1. 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’us públic  i indústries del carrer i 
ambulants i rodatge cinematogràfic  que es regirà per la present Ordenança fiscal.

Article 2. 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 carrec i ambulants i rodatge cinematogràfic.

Article 3. 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 4. Responsables
1.Responen  solidàriament  de  les  obligacions  tributàries  totes  les  persones  que  siguin 
causants d'una infracció tributària o que col⋅laborin a cometre-la.

2.Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix 
l’artícle 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves 
respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats.

3.En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries 
pendents  es  transmetran  als  socis  o  partícips  en  el  capital,  que  respondran  d’elles 
solidàriament  i  fins  el  límit  del  valor  de  la  quota  de  liquidació  que  se’ls  hagués 
adjudicat.

4.Els  administradors  de  persones  jurídiques  que  no  van realitzar  els  actes  de  la  seva 
incumbència  per  al  compliment  de  les  obligacions  tributàries  d’aquelles  respondran 
subsidiàriament dels deutes següents:

a)Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
b)Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
c)En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions 
tributàries pendents en la data de cessament.

5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst 
a la Llei General Tributària.

6. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que hagin sol·licitat la llicència per 
a gaudir dels aprofitaments especials en exercici d’explotacions i activitats econòmiques, 
podran  exigir-se  a  les  persones  que  succeeixin  al  deutor  en  l’exercici  de  l’activitat 
econòmica.

7.  L’interessat  que  pretengui  adquirir  la  titularitat  de  l’activitat  econòmica,  prèvia 
conformitat del titular actual, podrà sol·licitar de l’Ajuntament certificació dels deutes per 
taxes  dimanants  de  l’exercici  de  l’explotació  esmentada.  Cas  que  la  certificació 
s’expedeixi amb contingut negatiu, el Sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels 
deutes existents en la data d’adquisició de l’explotació econòmica.

Article 5. Beneficis fiscals
1.L’Estat, les Comunitats Autònoms 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’alticle 
1 d’aquesta Ordenança, necessaris per als serveis públics de comunicacions que exploten 
directament i per a altres usos que immediatament interessen a la seguretat ciutadana o a la 
defensa nacional.

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

Article 6. Quota tributària



La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als 
apartats següents:

                
Epígraf

Tarifa primera
Llicències per a ocupacions de terrenys els dies de mercat  (qualsevol que sigui el producte 

que ofereixin).
     Euros

Mercat dels divendres:
Parades fixes de venda ambulant €/m2/semestral.....................................20,00 €

Tarifa segona. 

Llicencia per l’ocupació de terrenys amb parades destinades a la venda, 
instal.lació d’espectacles o atraccions firals, per a la celebració de 

determinats dies especials com:

- La Fira, Nadal, Setmana Santa, Festa Major i altres

Parades de venda en general €/m2/dia .........................................................3,00 €

Instal.lacións firals, per setmana:
Fins a 50 m2.............................................................................................40,00 €
De 50 a 100 m2........................................................................................55,00 €
De 100 a 150 m2......................................................................................80,00 €
De més de 150 m2..................................................................................100,00 €
Per cada dia adicional ....................................................................10% suplement

Tarifa desena. Rodatge cinematogràfic.

a Per l’ocupació de la via pública o terrenys d’us públic per al rodatge de películes.
al dia per m2 o fracció.................................................................................3,00 €
quota mínima per aquest epígraf per cada dia..........................................100,00 €

Quan per a  l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin  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  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.

Article 8. Període impositiu
1.Quan la instal·lació l’ocupació de les vies púbiques 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, 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, en què s’aplicarà el previst en els apartats següents:

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.

Article 9. Règim de declaració i ingrés 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.

2.Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a gaudir dels aprofitatments especials es 
presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.

Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la 
declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària 
per a determinar el deute. 

3.S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell 
moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré.

Article 10. Notificacions de les taxes
1. 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 
l’exposició  pública  del  padró  en  el  tauler  d’anuncis  de  l’Ajuntament,  pel  període  que  es 
publicarà en el Butlletí Oficial de la Província.

2. A l’empara del que preveu la Disposició Transitòria segona de la Llei 25/1998, les taxes de 
caràcter periòdic  regulades en aquesta Ordenança que són conseqüència de la transformació 
dels anteriors preus públics no estan subjectes al requisit de notificació individual, sempre que 

el  subjecte passiu de la taxa coincideixi amb l’obligat al  pagament del  preu públic al  que 
substitueix.

Article 11. Gestió per delegació
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de LLeida, les normes contingudes als 

articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.



2. L'Organisme  de  Gestió  Tributària  establirà  els  circuïts  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 o 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  i  a  la  seva  Ordenança  General  de  Gestió, 
Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels 
quals correspon als Municipis de la província de Lleida que delegaren les seves facultats en la 
Diputació.

DISPOSICIÓ FINAL
La present  Ordenança fiscal,  aprovada provisionalment  pel  Ple  de  la  Corporació  en sessió 
celebrada el 28 de setembre de 2010 i que ha quedat definitivament aprovada en data 19 de 
setembre de 2011, regirà a partir de la seva publicació al B.O.P. i es mantindrà vigent fins la 
seva modificació o derogació expressa.

Contra l’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal es podrà interposar 
recurs  contenciós  administratiu  davant  el  Tribunal  Superior  de  Justícia  de 
Catalunya,  en el  termini  de dos mesos comptats des del  dia següent al  de 
publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Les, a 19 de setembre de 2011
L’Alcalde

Emili Medán Ané
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