
Ordenança fiscal  NÚMERO 25

REGULADORA DEL PREU PÚBLIC FIRA DE L’OLI 

Article 1.- Fonament i naturalesa

De conformitat amb el que disposen l'article 15 a 19 i art. 41 i següents del RDL 2/2004 de 5
de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i la
Llei 8/89 de 13 d'abril de taxes i preus públics, d'acord amb les modificacions introduïdes per
la Llei 25/1998 de 13 de juliol, de modificació del règim local de les taxes estatals i locals i
de reordenació de les prestacions patrimonials de caràcter públic, aquesta ordenança té per
objecte la regulació del preu públic pels serveis i activitats prestats als expositors en el marc
de la Fira de l’Oli

Article 2.- Fet imposable

El fet  imposable d’aquest preu públic és a la prestació anual per part  de l’organització
especial  desconcentrada municipal Patronat Fira de l’Oli, dels serveis o d’activitats amb
motiu de la celebració d’aquest esdeveniment firal, que es descriuen a l’article 4 d’aquesta
ordenança. 

Article 3.- Subjectes passius Obligats al pagament

Tenen la  condició  de subjectes passius  i  estan  obligats  al  pagament els  usuaris  dels
serveis i activitats que regula aquest  preu públic o bé els seus representants legals.

Article 4.- Quota

Les quotes a satisfer pels subjectes passius del preu públic regulat en aquesta ordenança
seran les següents:

CONCEPTE PREUS 
Ocupació d’espai dins la carpa 60 €/m lineal
Estand fora dels pavellons dins el recinte firal 10 €/ m2

Estand dins el Pavelló Comercial i Pavelló de l’Oli, amb servei
muntatge  i  de  l’estand,  moqueta,  il·luminació  i  connexió
elèctrica

52 € / m2

Estand dins el Pavelló Comercial i Pavelló de l’Oli, només amb
ocupació d’espai i connexió elèctrica

38 € / m2

Estand  producte  de  proximitat  dins  el  Pavelló  Comercial  i
Pavelló de l’Oli

196 € / u.

Publicitat obligatòria 80 €

Mobiliari
Vitrina  70,00 € 
Taulell  70,00 € 
Cadira pvc blanca  12,00 € 
Tamboret bar  24,00 € 
Taula rodona  30,00 € 
Penjador  30,00 € 
Frigorífic  65,00 € 



Pack estalvi (inclou tots els articles anteriors i dues cadires) 150,00 €

Serveis addicionals
Hostessa 12 € / h
Neteja estand per 3 dies 3 € / m2

Quadre elèctric a mida 44 € / u.

Article 5.- Obligació al pagament

L'obligació de pagament neix amb caràcter general en el moment que es sol·licita el servei o
activitat de què es tracti i aquesta és autoritzada.

Article 6.- Règim de declaració i ingressos

El preu públic es podrà exigir en règim d’autoliquidació.

Article 7.- Gestió i recaptació

Caldrà satisfer la tarifa corresponent prèviament al gaudiment del servei o l’activitat, exigint-
se les no satisfetes per la via administrativa de constrenyiment.
Les despeses originades per la devolució dels rebuts i les altres despeses de gestió de
cobrament del deute aniran a càrrec de I'usuari.

Article 8.- Exempcions i bonificacions

Es preveu una bonificació del 15% de l’import de la quota del preu públic a satisfer pels
subjectes passius, per tots aquells que s’insriguin a la Fira de l’Oli i efectuïn el pagament
entre els dies 1 i 31 d’octubre, ambdós inclosos, de l’any anterior a la seva celebració.

Anna Gallart Oró, secretària de l’Ajuntament de Les Borges Blanques,

CERTIFICO :

Que la present ordenança ha estat publicada íntegrament al BOP de Lleida número 245 de 23-12-2016.

Que la  darrera  modificació  d’aquesta Ordenança fiscal,  ha estat  aprovada pel  Ple  en
sessió celebrada el 27 de juliol de 2017, entra en vigor, l’endemà de la seva publicació, i
continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació
parcial, els articles no modificats, restaran vigents.

Que aquesta modificació fou publicada inicialment al BOP núm. 152 de data 07 d’agost de
2017 i la definitiva al BOP núm. 198 de data 13 d’octubre de 2017. 

I per què així consti, expedeixo el present amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde.

Les Borges Blanques, 31 de desembre de 2018

Vist i plau
L’Alcalde



Enric Mir i Pifarré


