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Article 1.- Fonament legal
De conformitat amb allò que s’ha previngut en l’article 58 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, s’estableix en este
Municipi la Taxa per aprofitament especial del domini públic amb llocs de venda no sedentària, espectacles i/o
atraccions situades en terrenys d’ús públic, que serà exigida d’acord amb el que es disposa en els articles 20 a 27,
ambdós inclosos, d’eixa mateixa Llei, en el Títol II de la Llei 8/89, de 13 d’abril, supletòriament aplicable a l’àmbit de
les Hisendes Locals, i en la present Ordenança Fiscal.
Article 2.- Fet imposable
El fet que faculta a l’Ajuntament per a exigir la Taxa està constituït, precisament, per la realització sobre la via pública
o terrenys d’ús públic, de qualsevol dels aprofitaments següents:
A) Instal·lació de llocs de venda no sedentària en les modalitats següents:
-Venda no sedentària en mercat ambulant tradicional dels divendres
-Venda no sedentària d’ubicació fixa
-Venda no sedentària en Festes Populars
-Venda no sedentària itinerant
B) Instal·lacions dedicades a espectacles, de tipus firal (atraccions), i recreació en general.
Article 3.- Subjectes passius i responsables
1.- 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 36 de la Llei General Tributària que gaudesquen, utilitzen o aprofiten especialment el domini públic
local en benefici particular per a algun dels fins explicitats en l’article 2 d’esta Ordenança.
2.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones a què es refereix l’article
42 de la Llei General Tributària.
3.- Seran responsables subsidiaris els liquidadors de concursos de creditors en els supòsits a què es refereix l’article 43
de la Llei General Tributària.
Article 4.- Meritació
Es merita esta Taxa i naix, per tant, l’obligació de contribuir:
1.- Des que es concedisca la pertinent llicència administrativa per a realitzar algun dels aprofitaments explicitats en l’article
2 de la present Ordenança.
2.- No obstant això, l’Ajuntament exigirà anticipadament, al temps de presentar l’interessat la corresponent sol·licitud
de llicència, el pagament d’esta taxa per mitjà del dipòsit previ de la quantitat que en cada cas anara procedent satisferse a esta Corporació.

3.- Així mateix, naix l’obligació de pagar esta taxa quan efectivament es realitze algun dels aprofitaments en què el
mateix consisteix, encara que no s’haguera obtingut en este cas la preceptiva llicència municipal. En este últim supòsit,
sense perjuí de les sancions a què hi haguera lloc.
Article 5.- Quota tributària
1.- La quantia de la Taxa regulada en la present Ordenança es determinarà, bàsicament, en funció de l’extensió
superficial de l’aprofitament i de la duració temporal del mateix.
2.- La tarifa, per a cada tipologia d’aprofitament, serà el resultat d’aplicar:
Tarifa = Cost financer x Coef. d’utilitat personal x Coef. d’utilitat social
3.- El cost financer mig, atenent a informe d’11 d’octubre de 2007, es fixa en 17’50 €/m2/any.
4.- El valor de mercat de la utilitat derivada d’estos aprofitaments, vindrà donat per l’aplicació dels coeficients següents:
Fet/Supòsit
Mercat
ambulant
tradicional
Fires, Circs i recreació
Articles 2, 4 i 6
d’Ordenança Governativa
Aparells Automàtics
Fotògrafs

Coef. Utilitat
Personal
1’5

Coef. Utilitat Social
0’8

V. M. Utilitat
Derivada
21’00 €/m2

2’5
4’35

0’95
1

40’37 €/m2
76’13 €/m2

4’35
4’35

1
1

76’13 €/m2
76’13 €/m2

5.- Les quanties de les taxes seran les següents:
A).- Per a la venda no sedentària en el mercat ambulant tradicional dels divendres:
Qualsevol que siguen els productes o articles de consum que s’expenguen se satisfaran:
-Pagament Únic anual:
21’00 € /m2 o fracció
-Pagaments Quadrimestrals: 7’35 € /m2 o fracció
B).- Per als aprofitaments per instal·lacions dedicades a espectacles de tipus firal (atraccions), circs i recreació en
general.
B.a) Tarifa única Individualitzada: Es faran efectives a raó de 0’ 77 €/m2 o fracció/setmana o fracció.
En este cas, a les sol·licituds s’haurà d’unir:
1.- Fotocòpia i original per a la seua compulsa de l’Impost sobre Activitats Econòmiques de l’any en curs.
2.- Certificació, d’antiguitat no superior a l’any, comptat des de la data de la sol·licitud, expedida per tècnic titulat
competent acreditativa del bon estat i funcionament mecànic d’aquelles atraccions firals que funcionen per mitjà
d’engranatges, cadenes, o altres processos electromecànics.
3.- Fotocòpia i original per a la seua compulsa, de la Pòlissa de l’Assegurança de responsabilitat civil (rebut actual i
Condicions Generals i Particulars de la mateixa).
4.- Sol·licitud d’autorització en què es posaran de manifest els punts següents:
4.1) Tipus d’instal·lació
4.2) Dimensions de la instal·lació i aforament de la mateixa
4.3) Mesures de seguretat de la instal·lació, adjuntant pla del dispositiu de seguretat (eixides emergències, extintors,
personal afecte situacions d’emergència, etc.)
4.4) Ubicació que se sol·licita

4.5) Període per al qual se sol·licita l’autorització
4.6) En cas de tractar-se de circs o espectacles amb animals, document expedit per autoritat sanitària, comprensiu de
l’estat sanitari dels mateixos.
4.7) Memòria de l’espectacle que es realitza.
Amb caràcter previ a la posada en funcionament pels serveis tècnics municipals s’evacuarà informe relatiu a la
seguretat del recinte fent especial èmfasi en l’estabilitat de les instal·lacions, a l’aforament, i a l’adequada homologació
de les mateixes.
Tot això sense perjudici de tramitar la sol·licitud d’activitat que fóra exigible en la forma i terminis previstos en la
normativa específica d’aplicació.
B.b) Tarifa única negociada: S’aplicarà discrecionalment per l’Ajuntament a proposta de part, prèvia negociació, havent
d’incorporar-se a la sol·licitud:
1.- Pla tancat d’ubicació de les instal·lacions, dins del recinte firal.
2.- Preu total oferit
3.- Superfície total i detallada. S’entén per superfície total la del recinte firal, incloent-hi atraccions, llocs de venda i
zona de trànsit.
4.- El preu oferit no serà inferior al resultat de factorizar la superfície total per la Tarifa de l’apartat a)
5.- Les sol·licituds d’este tipus hauran de presentar-se davant de l’Ajuntament amb la suficient antelació. Per al cas de
recintes firals durant la celebració de les festes de “La Fira” i “Nadal i Sant Antoni”, haurà de disposar-se de les
sol·licituds i documentació amb l’antelació prevista en la normativa reglamentària d’aplicació.
Tot això sense perjuí de tramitar la sol·licitud d’activitat que fóra exigible en la forma i terminis previstos en la normativa
específica d’aplicació.
C) Per a la venda no sedentària en ubicació fixa, itinerant o les instal·lacions de “Fira” i “Sant Antoni”.
a) Per a tots els casos previstos en l’Ordenança Governativa Reguladora de la venda no sedentària en els seus articles 2, 4 i
6, per la instal·lació en la via pública de llocs de venda ambulant, qualsevol que siguen els productes o articles de consum
que s’expenguen, s’abonarà una taxa de 8’76 € /mòdul/setmana. El mòdul tindrà una superfície màxima de sis (6) m2 (3 x
2).
b) Per la instal·lació en la via pública d’aparells automàtics, accionats per monedes, per a entreteniment, recreació o venda,
s’abonaran 38’06 €/m2 o fracció i semestre o fracció d’este.
c) Per l’exercici de la professió de fotògraf, dibuixant, caricaturista o artista en lloc determinat de la via pública, s’abonaran
14’60 € per mòdul i setmana. El mòdul per a este tipus d’activitat tindrà una superfície màxima de 10 m2 (5 x 2).

Article 6.- Exempcions i bonificacions
D’acord amb el que preceptua l’article 9.1 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, en esta Taxa no es reconeixeran altres
beneficis fiscals que els que expressament es prevegen en normes amb rang de Llei o deriven de l’aplicació de Tractats
Internacionals.

Article 7.- Gestió i liquidació
1.- L’administració i cobrament d’esta Taxa es realitzarà per este Ajuntament a través dels seus serveis administratius
competents.

2.- Servirà de declaració la pròpia sol·licitud que, amb especificació del caràcter de l’aprofitament i de la seua extensió
o temporalitat, dirigisca a este Ajuntament la persona o entitat interessada en l’obtenció de la llicència per a la
realització en domini públic municipal d’algun dels aprofitaments regulats en esta Ordenança.
3.- Al temps de presentar la dita sol·licitud, la persona o entitat interessada vindrà obligada a practicar autoliquidació
d’esta Taxa en l’Entitat Financera col·laboradora amb anterioritat a la data d’inici de l’aprofitament que se sol·licita, bé
per la quantia total si s’exerceix l’opció de pagament únic o bé per l’import corresponent al primer quadrimestre si
s’exerceix l’opció de pagament fraccionat, d’acord amb els terminis, per al segon i tercer quadrimestre, establits en
l’apartat 9 d’esta mateixa Norma. Pel Servei de Gestió Tributària de l’Ajuntament es prestarà als interessats l’auxili i
col·laboració necessaris a este efecte.
4.- L’ingrés de la corresponent Taxa no faculta a l’interessat per a la realització de l’aprofitament sol·licitat, que només
podrà dur-se a terme si ha obtingut la reglamentària llicència municipal.
5.- L’ingrés que efectuara l’interessat a través de l’avant dita liquidació tindrà caràcter de provisional. L’Ajuntament
disposarà d’un termini de sis mesos comptats des de la realització d’eixe ingrés per a efectuar la corresponent
comprovació administrativa, practicant, a través de la seua Alcaldia, la liquidació definitiva que resulte pertinent. Si
transcorreguera eixe termini sense que l’Ajuntament efectuara esta liquidació, quedarà automàticament elevada a
definitiva la quantitat que l’interessat haguera satisfet amb caràcter provisional.
6.- Si de la liquidació practicada conforme al precedent apartat resultara quantitat a exaccionar per diferència a favor
de l’Ajuntament, es notificarà a l’interessat esta diferència, exigint-li el pagament de la mateixa en el termini d’un mes
comptat des de la recepció d’eixa notificació. Si, al contrari, la diferència anara favorable a l’interessat, esta li serà
tornada d’ofici, sense necessitat de prèvia petició del mateix.
7.- L’import ingressat com a conseqüència de l’autoliquidació citada, es tornarà a l’interessat d’ofici, sense necessitat
de prèvia petició, quan no s’atorgara la llicència instada o, per causes no imputables al mateix, no s’haguera pogut
realitzar l’aprofitament.
8.- Quan en el supòsit previst en l’apartat 6 d’este article, la diferència a favor de l’Ajuntament no s’ingressara en el termini
indicat, aquella podrà ser exigida a través del procediment administratiu de constrenyiment.
9.- En el supòsit d’aprofitament de la via pública amb la finalitat d’efectuar venda no sedentària en el mercat ambulant
de periodicitat setmanal, l’interessat, al practicar l’autoliquidació de la Taxa, podrà triar entre efectuar el pagament
anual o fraccionar per quadrimestres naturals el pagament de la quantitat resultant d’esta autoliquidació, ingressant
abans de l’últim dia hàbil del mes de febrer de l’exercici en què haja de començar l’aprofitament l’import total (anual)
o del primer quadrimestre (quadrimestral) segons l’opció exercida. La resta de quadrimestre se satisfaran a través de
l’entitat financera col·laboradora, sense necessitat de previ requeriment al deutor, en els terminis següents:
-Fins al dia 20 de maig: el segon quadrimestre
-Fins al dia 20 de setembre: el tercer quadrimestre

Article 8.- Inspecció
L’acció inspectora en este impost es realitzarà d’acord amb el que preceptua els articles 141 i següents de la Llei General
Tributària; en el R. Decret 1065/2007, de 27 de juliol, per mitjà del que es va aprovar el Reglament General de les actuacions
i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenrotllament de les normes comunes dels procediments
d’aplicació dels tributs i la resta de disposicions de caràcter reglamentari que siguen aplicables.

Article 9.- Infraccions i sancions
De conformitat amb allò que s’ha estatuït en l’article 11 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per mitjà del que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en este impost s’aplicarà el règim d’infraccions i sancions
regulat en el Titol IV de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en el R. Decret 2063/2004, de 15 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament General del Règim sancionador tributari i la resta de disposicions que siguen aplicables.

Disposició Transitòria única.
1. A fi de pal·liar en la mesura que siga possible els efectes econòmics produïts per la COVID-19, i amb caràcter
excepcional, des del 07 d’agost de 2020 (BOP núm. 151 del 07-08-2020) i fins el 31 de març de 2021, tots dos
inclusivament, quedarà en suspens l'aplicació d'aquesta Ordenança.
2. Vista la continuïtat de la crisi ocasionada per la pandèmia, s’amplia la suspensió de l’aplicació d’esta Ordenança, des
de l’01 d’abril de 2021, o des de la data de publicació de l’aprovació definitiva d’esta modificació en el BOP, si aquesta
fora posterior a l’1 d’abril, i fins el 31 de desembre de 2021, tots dos inclusivament.
2. A partir de l'1 de gener de 2022 els fets imposables gravats per l'Ordenança, seran de nou exigibles en els mateixos
termes assenyalats en l'Ordenança.
Disposició Final única
La present Ordenança Fiscal, aprovada per l'Excm. Ajuntament Ple, estarà en vigor des de la seua publicació en el
Butlletí Oficial de la Província en tant no s'acorde la seua modificació o la seua derogació expressa.

