ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
PER LA REALITZACIÓ DE FIRES I MOSTRES LOCALS DE PROMOCIÓ I ANIMACIÓ DEL
COMERÇ, ARTESANIA I HOSTALERIA ORGANITZADES PER L'AJUNTAMENT

FONAMENT I NATURALESA
Article 1
De conformitat amb el que disposen l'article 133.2 i 142 de la Constitució, l'article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i, especificament, l'article 15 a 27 i 57
del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, este Ajuntament estableix la Taxa per ocupació de la via pública per la
realització de fires i mostres locals de promoció i animació del comerç, artesania i hostaleria.
FET IMPOSABLE
Article 2
Constitueïx el fet imposable de la present taxa la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local que deriva de la instal·lació d'estands, casetes o semblants durant la realització
de fires i mostres locals de promoció i animació del comerç, artesania i hostaleria i altres
esdeveniments anàlegs organitzats per l'Ajuntament.
Queden exclosos de la present taxa els supòsits d'utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local amb motiu de la instal·lació de barraques, casetes de vendes o instal·lacions
semblants fora de les fires, mostres locals i esdeveniments organitzats per l'Ajuntament, que seran
exigits d'acord amb el que preveu l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local o la que li substituïsca.
SUBJECTES PASSIUS
Article 3
Són subjectes passius d'esta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques
així com les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, al favor de les quals s'atorguen les autoritzacions per a utilitzar, disfrutar o aprofitar el
domini públic local o els que es beneficien del mateix sense haver sol·licitat l'autorització.
Quant a la responsabilitat solidària o subsidiària caldrà ajustar-se al que disposen els articles 41 a
43 de la Llei general tributària.
MERITE
Article 4
1. La taxa es merita quan es presente la sol·licitud per part de l'interessat, havent de quedar
acreditat el pagament de la taxa abans de l'autorització de la utilització privativa o aprofitament
especial, de conformitat amb el que preveu l'article 26 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 5
La quota tributària es determinarà per aplicació de la tarifa següent:
-20 € per cada metre lineal
RÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÉS
Article 6
1. D'acord amb la potestat reconeguda en l'article 27 del Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, la present taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació.
2. El pagament de la taxa resultant de l'autoliquidació s'efectuarà en les Entitats col·laboradores
de la recaptació municipal habilitades a este efecte, no tramitant-se l'expedient d'autorització fins
que no s'acredite el justificant del pagament de la taxa.
DEVOLUCIONS
Article 7
Els subjectes passius tindran dret a la devolució de la taxa, amb un informe previ tècnic, en els
supòsits següents:
-Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el dret a la utilització o aprofitament del domini
públic no es desenrotlle.
-Quan es denegue l'autorització per a participar en la mostra pel seu establiment no correspondre
a l'objectiu de la mostra.
-Quan no podent assistir a la fira o mostra local programada, s'informe a l'Ajuntament almenys
amb 10 dies d'antelació al seu començament.
EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Article 8
No es concedirà exempció ni cap bonificació en l'exacció de la taxa, excepte les previstes en les
normes amb rang de llei o les derivades de l'aplicació de Tractats Internacionals.
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 9
Serà aplicable el Títol IV de la Llei 58/2003, General Tributària i les seues disposicions de
desplegament, o normativa posterior que la substituïsca, en tot el que es refereix a la qualificació
d'infraccions tributàries, així com de les sancions que a les mateixes corresponguen.
NORMES COMPLEMENTÀRIES
En el no disposat en la present Ordenança i que faça referència a la seua aplicació, gestió,
liquidació, inspecció i recaptació d'esta taxa, es realitzarà d'acord amb el que preveu la Llei
General Tributària i en les altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria, així com en les
disposicions dictades en desplegament de la mateixa.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA
Els preceptes d'esta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reproduïsquen aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desplegament i aquelles en què es facen remissions a
preceptes d'esta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en
què es produïsca la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de que porten causa.
porten causa.
ENTRADA EN VIGOR
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el Butlletí Oficial de la
Província i serà aplicable a partir d'eixe moment, romanent en vigor fins a la seua modificació o
derogació.
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