
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16 

 

TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O 

ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL 

CARRER I AMBULANTS. 

ESTRUCTURES NO PERMANENTS DESMUNTABLES (S'INCLOU 

INFLABLES). 

 

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, i en el 

seu defecte pels: 

Decret 112/2010 de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i 

activitats recreatives,  

Decret 251/2006, de 6 de juny de regulació de les condicions i quant. mínimes 

assegurances RC activitats Decret 112/2010. 

 

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 carrer 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 collaborin a cometre-la. 

 

2.Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix 

l’article 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’article 

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: 

 

Art. 6. Quota tributària.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

apartats següents: 

• Tarifa primera,  MERCAT VENDA AMBULANT: 

A) TAXA PARADA MERCAT SETMANAL,  NUCLI DE VALLFOGONA/dimarts.                                                             

………………              6,00 €/parada/dia 

B) TAXA PARADA MERCAT SETMANAL, NUCLI DE L’HOSTAL NOU I LA 

CODOSA, Diumenges,… 1,50 € m.l./dia 

C) RESERVA DRET DE PARADA, per any natural, d’1gener a 31 de  desembre,      

……4,00 € metre lineal/any ( rectificada proposta inicial de 30,00 €/any, per acord Ple de 

data 12 de desembre de 2003-1r.APROVACIÓ ACTA ANTERIOR). 

 

• Tarifa segona,  FESTES O ESDEVENIMENTS PUNTUALS TOTS ELS NUCLIS: 

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,…    0,50 € m2 i dia. 

 

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 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 Normes de Gestió. 

1.-MERCATS DE VENDA AMBULANT/ 

s'estarà al que als efectes s’estableix en l’ORDENANÇA MUNICIPAL 

D’ESTABLIMENT I GESTIÓ DELS MERCATS DE VENDA AMBULANT  DE 

VALLFOGONA, NÚM. 29 DE LES DEL MUNICIPI. 

 

2- PARADES, CASETES, ESPECTACLES, ATRACCIONS…. ETC. EN FESTES O 

ESDEVENIMENTS PUNTUALS  EN TOT EL MUNICIPI.  

ESTRUCTURES NO PERMANENTS DESMUNTABLES ( S'INCLOU INFLABLES). 

Les llicències seran atorgades per l’Alcaldia, prèvia presentació d’instància. 

DOCUMENTACIÓ a adjuntar als efectes d'obtenció de llicència en base  al que als 

efectes disposa el Decret 112/2010 de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament 

d'espectacles públics i activitats recreatives, i Decret 251/2006, de 6 de juny de 

regulació de les condicions i quanties mínimes per les assegurances Responsabilitat 

Civil  activitats: 

 

a)/Doc. Administrativa :Alta epígraf IAE. 

-Declaració jurada de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i Seguretat 

Social. 

-Acreditació de subscripció i en vigor d’una pòlissa de responsabilitat civil per import 

de mínim 150.300,00 €. a contractar per part de la persona propietària o arrendadora de 

la instal·lació desmuntable. 

 

b)/-Doc. Tècnica: 

Certificat de revisió anual de la instal·lació, i  

a)-Quan sigui per instal·lació de firetes/llicències per termini de dies: control inicial 

favorable d'una entitat col·laboradora de l'Administració que hagi inspeccionat el seu 

muntatge i comprovat el seu funcionament.    

b)-Quan sigui per instal·lació d'elements lúdics en establiments i/o recintes de 

restauració: llicències de caràcter temporal relacionades amb la vigència de les 

assegurances de responsabilitat civil/màxim d'un any: CONDICIONAR LES 

LLICÈNCIES a que el promotor  haurà de disposar, cada vegada que instal.li algun 

element,  del control inicial favorable d'una entitat col·laboradora de l'Administració 

que haig inspeccionat el seu muntatge i comprovat el seu funcionament. 

DECLARACIÓ JURADA DE L'INSTAL.LADOR./PROMOTOR. 

 

3.-Fixació segons croquis adjunt dels terrenys d’emplaçament, instal·lacions, parades, 

atraccions,etc., relacionades a actes festius i populars.  

 

4. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament 

sol·licitat o realitzat i seran ireduïbles pel període anual o de temporada.  

 



5.  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 preu públic 

mínim 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, í 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, restaurant, neveris, 

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 de l'augment, a més de la 

quantia fixada en les tarifes. 

 

6.  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 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 llicències.  Si n'hi havia, aquestes 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 cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar a aquest 

municipi la devolució de l'import ingressat. 

 

7.  No es consentirà cap ocupació de la via pública fins que els interessats no hagin 

abonat i obtingut la llicència corresponent. 

 

8.  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 el preu públic. 

 

9. 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. 

 

10. En relació a preus no satisfets, suspensió de prestació i declaracions, s'estarà al que 

als efectes preveu la vigent legislació. 

 

Article 9. 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 10. 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 aprofitaments 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 11. 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 12è. Gestió per delegació. 

1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en l’Organisme de Gestió Tributària de 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 collaboració 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 entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació íntegra en el 

B.O. de la província, essent immediatament executiva. El seu període de vigència es 

mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació i/o derogació expresses 

 

Diligència d'aprovació i modificacions. 

Aquesta Ordenança va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia  

de 27 de març de 2000, referència expedient modificació i imposició ordenances núm. 

10. 

-Aprovació modificació, referència expedient dels de modificació núm. 17, Ajuntament 

Ple en sessió de data 28 de novembre de 2003 i 12 de desembre de 2003. 

Exposició pública B.O.P. núm. 160 de data 30/12/03, DOGC núm. 4045 de data 

09/01/2004, aprovació definitiva B.O.P. núm. 12/02/2004. 

 

Vallfogona de B., a 12/02/2004  

     Vist i plau, 

      L’ALCALDE,                                                   LA SECRETÀRIA, 

 

 

-Aprovació modificació, Exp. Dels de modificació núm.46, Ple 15.11.2017,(art.8.2). 

 

 


