Ajuntament d’Agramunt

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 32
TAXA QUE VINCULA A LA CONCESSIÓ D’ÚS D’ESTANDS I ALTRES SERVEIS DE LA FIRA
DEL TORRÓ I LA XOCOLATA A LA PEDRA I DE L’AGR’AUTO.
Article 1r. - Disposició general.En ús de les facultats concebudes pels articles 133.2 i 144 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19
del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest
Ajuntament estableix la taxa pels serveis vinculats als estands instal·lats en el recinte/exposició de la Fira del
Torró i la Xocolata a la pedra i Agr’auto que es regirà per aquesta ordenança i les seves normes s’atenen al
que preveu l’article 57 de l’esmentat RDL 2/2004.
Article 2n. - Subjectes passius.Són subjectes passius d'aquesta taxa, les persones físiques i jurídiques i les Entitats a les quals es refereix
l'article 35 i següents de la Secció 1, Capítol II, Títol I de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, que sol·liciten la prestació del servei o de les beneficiades pel mateix.
Serà obligat tributari al pagament el propietari dels elements o instal.lacions objecte de la present taxa. Es
considerarà com a propietari, si no prova el contrari, el titular de la corresponent llicència municipal autoritzant
la instal·lació.
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones que ocupin l’espai firal per dur- hi
a terme esdeveniments i utilitzin els serveis que van associats a aquesta ocupació.
Article 3r. - Fet imposable.Constitueix el fet imposable de la taxa regulada en aquesta ordenança, la prestació de serveis o de realització
d’activitats de competència local que derivi de la col.locació d’estands, maquinària, la utilització dels serveis
prestats i instal·lats en el recinte/exposició de Fira del Torró i la Xocolata a la pedra i Agr’auto.
Article 4t. – Meritació.Es merita el tribut per l’ús dels serveis i instal·lacions, presumint-se l'esmentada utilització pel fet de disposarse d’autorització administrativa, i en el cas concret de la Fira del Torró i la Xocolata a la pedra i Agr’auto neix
quant sigui autoritzada o des que la mateixa s’iniciï i si es fes sense l’oportuna autorització.
Article 5è. - Quotes Les quotes a aplicar seran les següents:

A

A - TARIFA PRIMERA
Fira del Torró.
CONCEPTES:
1.- a) Ocupació via pública per establiment comercial,
per metre
b) Ocupació via pública per parada fora Agramunt,
per metre
2.- Estands a la Carpa Multisectorial
3.- Només ocupació terreny als pavellons firals
4.- Estands als pavellons firals
5.- Servei d’Hostessa
6.- Atraccions de la fira (preu per dia)
7.-Mobiliari segons tarifa

8.- Preu entrada espai infantil
9- Preu aula del gust/aula tas
10.- Preu x Food Truck a l’espai “foodgonetes”

11,13 €/ml
18,75 €/ml
30,90€/m2
25,64 €/m2
41,20 €/m2.
100 €/dia
2,88 €/m(m llargada + m amplada) per dia
(IVA inclòs)
La utilització de mobiliari addicional a
l’estand i l’increment d’electricitat bàsica
es facturarà d’acord amb l’import del
cost del servei, i amb l’IVA
corresponent.
2 €/Iva inclós
2 €/Iva inclós
100 €/ dia
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aquests imports se'ls aplicarà l’IVA vigent.
Les entitats sense ànim de lucre poden participar a la fira enviant una instància. L’ organització es reserva el
dret d’acceptar la seva participació sempre i quan tingui espai disponible

B – TARIFA SEGONA
Fira Agr’auto.
CONCEPTES:
Expositor
Promoció sorteig compra d’un vehicle

225 €/fira
50 €/concessionari

Aquests imports se'ls aplicarà l’IVA vigent.

Article 6è. – Gestió.L’ingrés de la taxa de les Fires s’exigirà mitjançant autoliquidació. L’obligació del pagament de la taxa regulada
en aquesta ordenança neix a partir del moment que s’inicia l’ocupació i la utilització dels serveis associats a
l’espai ocupat.
Disposició Final .Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província. El
seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o derogació
expresses.
Aquesta Ordenança va ser aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament d’Agramunt en sessió celebrada el
dia 2 de març de 2017 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 99 de data 24 de maig de
2017.

Vist i plau
L'alcalde
Bernat Solé Barril

La secretària
Sara Miñarro Gómez
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