
 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12 

TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE 
VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUADES EN 

TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I 
AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC 

 
 
 
ARTICLE 1r. CONCEPTES.- 
 
De conformitat amb el que es preveu a la Llei 25/1998 de 15 de juliol de modificació 
del Règim Legal de les Taxes Estatals i Locals i de Reordenació de les prestacions 
patrimonials de caràcter públic. Modificació de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Municipi estableix la taxa per utilitzacions 
privatives o aprofitaments especials derivats de l’ocupació de la via pública o terrenys 
d’ús públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, 
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, que s’especifica en les 
tarifes que es contenen en l’annex corresponent, que es regirà per aquesta ordenança. 
 
ARTICLE 2n. OBLIGATS AL PAGAMENT.- 
 
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança les persones o 
entitats a favor de les quals s’atorguin llicències, o els qui es beneficiïn de 
l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent. 

 
ARTICLE 3r. 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 a l’annex. 
 
ARTICLE 4t. 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 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 quantitat 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 a 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, neveries, bijuteries, etc. 
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c) Si algun concessionari dels aprofitaments utilitzava una superfície més gran de 
al que hom li va adjudicar en la subhasta, pagarà, per cada metre quadrat 
utilitzat de més, el 100% de l’import de l’augment, amés 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 haurà 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 les llicències. Si n’hi havia, 
aquests es notificaran als interessats i es giraran, 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 el cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar a 
aquest municipi la devolució de l’import ingressat. 

 
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 les 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 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.  
 
ARTICLE 5è. OBLIGACIÓ DEL PAGAMENT.- 
 
1.- L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta 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 cadascun dels períodes naturals de temps 
assenyalats en les tarifes. 

 
2.- El pagament de la taxa es realitzarà: 
 

 - 2 - 



 

a) Quan es tracti de concessions de nous 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 els que es disposa 
en l’article 47.1 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 semestres naturals, en les oficines de recaptació municipal, des del 
dia 16 del mes del semestre fins al dia 15 del segon. 
 

 
ARTICLE 6è BONIFICACIONS.- 
 
Els titulars de llicència de parada de mercat municipal, tindran dret a una bonificació 
del 5% de la quota tributària de la taxa de parada de mercat, si opten per la 
domiciliació bancària com a forma de pagament de la mateixa. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL.- 
 
Aquesta Ordenança Fiscal ha estat publicada en el Butlletí Oficial de la Província, 
núm. 249, de 30 de desembre de 2019, aplicable a partir de l’ 1 de gener de 2020. El 
seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o 
derogació expresses. 
 
DILIGÈNCIA.- 
 
Aquesta Ordenança que consta de SIS articles, ha estat aprovada per l’Ajuntament en 
sessió celebrada el 06 de novembre de 2019 
 
 
DILIGÈNCIA.- 
La darrera modificació d’aquesta Ordenança fiscal, ha estat aprovada pel Ple en 
sessió celebrada el 10 de novembre de 2020, entra en vigor, prèvia publicació, el dia 1 
de gener de 2021 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. 
En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.  
 
Aquesta modificació fou publicada inicialment al BOP de Lleida núm. 219 de data 12 
de novembre de 2020 i definitivament al BOP de Lleida núm. 252 de data 31 de 
desembre de 2020.  
 
Torrefarrera, 31 de desembre de 2020 
 
La secretària 
Anna Gallart Oró 
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ANNEX DE TARIFES.- 
 
TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O 
ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS S’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL 
CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC 
 
 
MERCAT MUNICIPAL 
En el cas que per d’adopció de mesures en matèria de salut pública per a la contenció 
del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 es limiti l’aforament al mercat 
municipal, fins al 50% de la seva capacitat, les tarifes a aplicar seran les següents, pel 
període de durada de la limitació: 
 
Aforament fins al 30% 
Per cada metre lineal de parada i mes.................. el 50% de la tarifa de 9 €  
 
Aforament superior al 30% i fins al 50% 
Per cada metre lineal de parada i mes.................. el 70% de la tarifa de 9 € 
 
OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA I ELS TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB CASETES I 
PARADES DE FIRA (per metre quadrat i dia)  
Atraccions tipus 1: casetes, casetes tómbola, tir i similars,  
banys i similar...................................................................................... 0,70€m2/dia  
Atraccions majors (igual o més grans de 50m2) ................................... 0,20€m2/dia  
Parades de venda d’entrepans, begudes, alimentació i xurreries ........ 2,00€m2/dia  
Casetes de pirotècnia .......................................................................... 3,00€m2/dia  
 
OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB CIRCS I TEATRES DE VARIETATS, CARPES 
EXPOSITORES I ALTRES ESDEVENIMENTS LÚDICS, ESPORTIUS, ETC  
Circ, teatre de varietats, carpes expositores i altres  
esdeveniments lúdics, esportius, etc.................................................... 300,00€/dia.  
S’estableix una bonificació del 80% per a espectacles que no incorporin animals.  
També s’estableix una fiança de 500€ per a espectacle que es retornarà un cop 
comprovat l’estat de l’emplaçament de l’espectacle.  
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