ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA
TAXA PER LA INSTAL·LACIÓ DE LLOCS,
CASETES DE VENDA I SEMBLANTS
SITUATS EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC
LOCAL
Modificació publicada al BOP núm.311, de 31 de desembre de 2011.

ARTICLE 1. Fonament i naturalessa.
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució
espanyola, i l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local, i de conformitat amb els articles 15 a 27 i 57 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, i 6 a 23 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i preus públics, este
Ajuntament establix la taxa per a la instal·lació de llocs, casetes de venda i semblants
situats en terreny d'ús públic local que es regirà per la present Ordenança fiscal.
ARTICLE 2. Fet imposable.
En virtut del que establix l'article 2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària, article 20.1 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i article 6 de la
Llei 8/1989, de 13 d'abril, de taxes i preus públics, el fet imposable de la taxa consistix
en la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic i, en particular, en la
instal·lació de llocs, casetes de venda i semblants.
ARTICLE 3. Subjecte Passius.
Són subjectes passius d'esta taxa, totes les persones físiques o jurídiques i les
entitats que es beneficien de la utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic en benefici particular, conforme a algun dels esmentats supòsits previstos en
l'article 20.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

ARTICLE 4. Responsables.
Respondran del deute tributari els deutors principals junt amb altres persones o
entitats. A estos efectes es consideraran deutors principals els obligats tributaris de
l'apartat 2 de l'article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
Excepte precepte legal exprés en contra, la responsabilitat serà sempre
subsidiària.
En relació a la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari caldrà
ajustar-se al que establixen els articles 42 i 43, respectivament, de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, general tributària.
ARTICLE 5. Exempcions i bonificacions.
D'acord amb el que establix l'article 9 de la Llei reguladora de les hisendes
locals no es podran reconéixer exempcions, reduccions o bonificacions que les
expressament previstes en normes amb rang de Llei, o les derivades de les d'aplicació
de tractats internacionals.
ARTICLE 6. Quota tributaria.
La quota tributària consistix en la quantitat

fixa assenyalada en la tarifa

següent:
-

Parades de venda de mercat.... 1€ cada m2/dia

-

Llocs de fira............................. 3€ cada ml / dia

ARTICLE 7. Període impositiu i merite.
La taxa es meritarà quan s'inicie la utilització privativa o l'aprofitament especial,
es trobe o no autoritzada, tot això sense perjuí de la possibilitat d'exigir el depòsit previ
del seu import total o parcial, de conformitat amb l'article 26.1 i 2 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals.
El període impositiu coincidix amb l'any natural, meritant-se la taxa el primer dia
del període impositiu i les quotes seran irreductibles, excepte quan, en els casos
d'altes, el dia de començament de l'ocupació no coincidisca amb l'any natural, en el
supòsit del qual les quotes es prorratejaran per semestres naturals. Així mateix, i en el
cas de baixa per cessament en l'ocupació, les quotes seran prorratejables per
semestres naturals. Amb este fi les baixes hauran de cursar-se, com a mínim, l'últim

dia laborable del respectiu període semestral per a produir efectes a partir del següent.
L'incompliment d'esta obligació comportarà la subjecció a la taxa.
ARTICLE 8. Normes de gestió.
L'impost es gestiona a partir de la matrícula d'este que es formarà anualment .
El pagament de la taxa es realitzarà:
-

Tractant-se d'ocupacions ja autoritzades, semestralment per mitjà de rebut
derivat de la matrícula, en els terminis i llocs determinats per l'Ajuntament.

-

Tractant-se d'altes, la quota s'exigirà per ingrés previ, en el moment de
l'autorització de l'ocupació. Este ingrés tindrà efectes de notificació d'alta
per a la inclusió de la matrícula-padró de la taxa; les successives
liquidacions es notificaran col·lectivament en tant romanga vigent la llicència
municipal.

El pagament de la taxa podrà fer-se efectiu en les oficines bancàries
assenyalades a este efecte per l'Ajuntament.
ARTICLE 9. Infraccions i sancions
En tot el referent a infraccions i sancions, s'aplicarà la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, en concret els articles 181 i següents, i les disposicions
que la despleguen.
DISPOSICIÓ FINAL
Esta ordenança entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el Butlletí
Oficial de la Província, i començarà a aplicar-se a partir del dia u de gener del 2012, i
segueix en vigor en exercicis successius fins que no s'acorde modificar-la o derogarla.

Faura, 30 de desembre de 2011
L’alcalde,

Antoni F. Gaspar Ramos

