TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’ APROFITAMENT ESPECIAL DEL
DOMINI PÚBLIC LOCAL RELATIU A PARADES, BARRAQUES, CASETES DE
VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS AL TERRENYS D'US PÚBLIC
I
INDÚSTRIES
CARRERENQUES
I
AMBULANTS
I
RODATGE
CINEMATOGRÀFIC.
ORDENANÇA REGULADORA
Article 1er.- Fonament i naturalesa.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb
allò disposat als articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals i conforme a l’article 20 de la mateixa, modificat per la Llei 25/98 de 13 de
juliol de Modificacions de Règim Legal de Taxes i de Reordenació de les Prestacions
patrimonial de caràcter públic , aquest Ajuntament estableix la "Taxa per la utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic local relatiu a parades, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions situats al terrenys d'us públic i indústries
carrerenques i ambulants i rodatge cinematogràfic.”, que es regirà per la present ordenança
fiscal, (atenent allò previst a l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1988).
Article 2n.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial
del domini públic local relatiu a parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions situats al terrenys d'us públic i indústries carrerenques i ambulants i rodatge
cinematogràfic, previst en la lletra n) de l’apartat 3 de l’article 20 de la LRHL
Article 3r.- Subjectes passius.
Són subjectes passius contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les
Entitats a que es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, a favor de les quals
s’atorguen les llicències, o qui es beneficie de l'aprofitament, si es procedeix sense l'oportuna
autorització.
Article 4.- Responsables
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a que es refereixen els articles 38.1 i 39 de la LGT.
2.- Seran responsables subsidiaris administradors de les societats i els síndics, Interventors o

liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els supostos i amb l’abast
que assenyala l’article 40 de la LGT.
Article 5t.- Quota tributària.
La quota tributària regulada en aquesta Ordenança, serà el resultant d’aplicar la següent tarifa:
PLATJA
Per cada metre lineal de lloc de venda en el mercat platja (dijous) es
pagarà per temporada (Instal·lació permanent)

60,00 €

Per cada metre lineal de lloc de venda en el mercat platja (dijous) es
pagarà per dia (Instal·lació NO permanent «fallo» )

4,50 €

Per cada metre lineal de lloc de venda en la platja (fora del mercat del
dijous) es pagarà per dia (Instal·lació no permanent)

8,00 €

POBLE
Per cada metre lineal de lloc de venda en el mercat poble (dimarts) es
pagarà per dia (Mínim 3,00 €). Instal·lació permanent

0,80 €

Per cada metre lineal de lloc de venda en el mercat poble (dimarts) es
pagarà per dia (Mínim 4,00 €). Instal·lació no permanent «fallo»

1,25 €

Per cada metre lineal de lloc de venda en el poble, parades, barraques,
casetes de venda, es pagarà per dia. (Mínim 30,00 € per dia)

4,50 €

POBLE – PLATJA
Per ocupació de terrenys o via pública tant en el poble com en la platja,
per espectacles o atraccions, (matalafets i castells inflables, o activitats
similars) es pagarà per m2 i dia (Mínim 30,00 €)

3,00 €

Per ocupació de terrenys o via pública tant en el poble com en la platja,
per industries ambulants (com circs, atraccions de fireta, o similars) es
pagarà per dia.

100,00 €

Article 6.- Devengament.
La taxa es devenga i per tant naix l’obligació de contribuir quan s’inicia l’ús privatiu o
l’aprofitament especial.
El mercat de la Platja es podrà abonar de forma fraccionada:

Primer pagament:
Segon pagament:
Tercer pagament:

05 de maig
05 de juny
20 de juliol

En el cas de ser el dia de pagament festiu, passarà al següent dia hàbil.
Serà imprescindible per a poder muntar que el primer i segon pagament estiga abonat. En el
cas que no s'haja pagat la Policia impedirà que munten la paradeta corresponent.
Article 7é.- Normes de gestió.
1. Les persones naturals o jurídiques interessades en l’obtenció d’aprofitaments
regulats en esta Ordenança presentaran en l’Ajuntament sol·licitud detallada de la seua
naturalesa, temps de duració del mateix, superfície de l’aprofitament i els elements que es van
a instal·lar, així com un pla detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seua situació
dins del municipi.
2. Igualment amb la instància haurà d’acompanyar-se carta de pagament justificativa
d’haver-se ingressat l’import de la taxa. Esta liquidació tindrà caràcter provisional i quedarà
subjecta a posterior comprovació pels tècnics municipals.
3. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides o subarrendades
a tercers. L’incompliment d’este mandat donarà lloc a l’anul·lació de la llicència, sense perjuí
de les quanties que corresponga abonar als interessats.
4. Pel que fa a les instal·lacions permanents, l'Ajuntament adjudicarà els llocs
disponibles en pública subhasta.
Pel que fa a les instal·lacions no permanents, l'Ajuntament adjudicarà els llocs
disponibles seguint l'ordre de presentació de sol·licituds a les Oficines Municipals.
5. Els serveis tècnics d'aquest Ajuntament comprovaran i investigaran
les
declaracions formulades pels interessats, concedint-se les autoritzacions, cas de no trobar
diferències amb les peticions, si es donaren diferències, es notificaran als interessats i es
realitzaran les liquidació complementàries escaients, concedint-se les autoritzacions una
vegada subsanades les diferències pels interessats i, realitzats els ingressos complementaris.
6. No es permetrà cap ocupació de la via pública fins que s'haja realitzat l'ingrés de la
Taxa i s'haja obtés pels interessat l'autorització escaient.
7.
Les autoritzacions s'entendran prorrogades mentre no s'acorde per l'Alcaldia la
seua caducitat o es presente baixa justificada per l'interessat o els seus representants legals.

8.
Per a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic relatiu
a paredes, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, industries carrerenques,
situats als terrenys d'ús públic, es sol·licitarà prèviament a la seua instal·lació assegurança de
responsabilitat civil vigent, així com certificat del tècnic competent sobre seguretat i solidesa
dels elements a instal·lar.
9.
Al finalitzar la jornada així com al final de la temporada, la via pública haurà
de quedar en condicions adequades de salubritat i higiene.
10.
municipals.

El lloc i condicions del muntatge/tancat, seran indicats pels serveis tècnics

11.
Haurà de dipositar una fiança mínima de 100€, en qualsevol de les formes
admeses en dret, que serà tornada una vegada finalitzada l'activitat i prèvia comprovació de
l'estat del domini públic per part dels serveis municipals. L'import de la fiança serà
determinat pel tècnic competent de l'ajuntament, depenent de la naturalesa de l'ocupació i
metres a ocupar
12.
El subministrament elèctric, en el cas que ho proporcione l'ajuntament, serà
liquidat a l'interessat, segons lectura que assenyale el comptador instal·lat a l'efecte. Si
l'ajuntament no proporciona el subministrament, l'interessat haurà de disposar d'un grup
electrogen o similar.
Article 8é.- Infraccions i sancions.
En tot allò relatiu a infraccions tributàries i a les sancions que corresponen s’estarà a
allò disposat en la LGT i en la seua normativa de desenvolupament.
DISPOSICIÓ FINAL
1.- En tot allò no previst en la present ordenança s’estarà a les disposicions de la LRHL, LGT,
i demès normativa de desenvolupament.
2.- La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial
de la Província.
JUAN
MARIA|
PAREDES|
ARQUIOL
A

Firmado digitalmente por
JUAN MARIA|PAREDES|
ARQUIOLA
Nombre de reconocimiento
(DN): cn=JUAN MARIA|
PAREDES|ARQUIOLA,
serialNumber=29177569E,
givenName=JUAN MARIA,
sn=PAREDES ARQUIOLA,
title=SECRETARI INTERVENTOR, ou=certificado
electrónico de empleado
público, o=AYUNTAMIENTO
DE BELLREGUARD, c=ES
Fecha: 2016.01.15 11:43:32
+01'00'

