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TAXA PER INSTAL·LACIÓ DE LLOCS, BARRAQUES, CASETES DE VENDES,
ESPECTACLES O ATRACCIONS DE RECREACIÓ, SITUATS EN TERRENYS D'ÚS
PÚBLIC LOCAL AIXÍ COM A INDÚSTRIES DELS CARRERS I AMBULANTS I
RODATGE CINEMATOGRÀFIC

Article 1r.-Fonament Legal.
Esta Entitat local, d'acord amb el que disposa l'article 106, apartat 1, de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i fent ús de la facultat reglamentària
que li atribuïx l'article 15, apartat 1, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals, i conforme al que preveu l'article 20 de la mateixa, modificat per la
Llei 25/1998, de 13 de juliol, establix la TAXA per INSTAL·LACIÓ DE LLOCS,
BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES, ATRACCIONS O RECREACIÓ,
SITUATS EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC LOCAL, AIXÍ COM INDÚSTRIES DELS
CARRERS I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC, l'exacció de la qual
s'efectuarà amb subjecció al que preveu esta Ordenança.
Article 2n.- Fet Imposable.
El pressupost de fet que determina la tributació per esta taxa el constituïx el següent
supòsit d'utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local: Instal·lació de
llocs, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o recreació, situats en
terrenys d'ús públic local, així com indústries dels carrers i ambulants i rodatge
cinematogràfic, previst en la lletra n) de l'apartat 3 de l'article 20 de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals.
Article 3r.- Subjecte Passiu
Són subjectes passius d'esta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es referix l'article 33 de la Llei General Tributària,
que disfruten, utilitzen o aprofiten especialment el domini públic local en benefici
particular, conforme al supòsit que s'indica en l'article anterior.
Article 4t.- Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques que es referixen els articles 38 i 39 de la Llei general
tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l'abast previstos en l'article 40 de la citada Llei.
Article 5é.- Exempcions, Reduccions i Bonificacions
D'acord amb el que establix l'article 9 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora
de les hisendes locals, no podran reconéixer-se altres beneficis fiscals que els
expressament previstos en les normes amb rang de Llei o els derivats de l'aplicació de
Tractats internacionals.
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Article 6é.- Quota Tributària
1 - La quantitat a liquidar i exigir per aquesta taxa serà la resultant d'aplicar la tarifa
establida en els apartat següents:
2.-TARIFES :
2.1- Per m2 d' ocupació de la via publica, 0,25 euros / dia.
2.2- Per m2 d' ocupació de via pública, 11 euros /any.
2.3- - Per parada i día de ubicació 3 €. Aquesta tarifa serà d'aplicació exclusivament per a
les parades de venda en el mercat setmanal, el qual es realitzarà una vegada a la
setmana
Article 7é.- Meritació.
Esta taxa es meritarà quan s' inicia l'ús privatiu o l'aprofitament especial que origina la
seua exacció.
Article 8é.- Declaració i Ingrés
1. Les quantitats exigibles es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat,
sent irreductibles pel període autoritzat.
2. Les persones o entitats interessades en la concessió hauran de sol·licitar
prèviament la consegüent autorització, fent constar: lloc sol·licitat per a l'ocupació,
superfície a ocupar, dia o dies d'ocupació i horari d'activitat.
3. Comprovades les sol·licituds formulades, d'estimar-se conformes, es
concediran les autoritzacions. En cas contrari, es notificarà a l'interessat a fi de que
esmene les deficiències, i es girarà la liquidació complementària que procedisca. Les
autoritzacions es concediran una vegada esmenades les diferències i realitzat l'ingrés
complementari.
4. No es permetrà l'ocupació o utilització privativa fins que no s'efectue l'ingrés i es
concedisca l'autorització.
5. Autoritzada l'ocupació, s'entendrà prorrogada automàticament mentre no es
sol·licite la baixa per l'interessat o es declare la seua caducitat.
Article 9é.- Infraccions i Sancions.
En tot el que es referix a la qualificació d'infraccions tributàries i les sancions que a les
mateixes corresponguen en cada cas, s'aplicarà el que disposa els articles 77 i següents
de la Llei general tributària i en les disposicions que la complementen i desenrotllen,
conforme al que establix l'article 11 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals.
Article 10.- Vigència
La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el "Butlletí Oficial" i
començarà a aplicar-se a partir del dia u de gener de 1999, fins que s'acorde la seua
modificació o derogació.
Aprovació
Esta ordenança, que consta de deu articles, va ser aprovada pel Ple de la Corporació en
sessió ordinaria celebrada el dia 28 de març de 2012.

