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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DEL 
DOMINI PUBLIC AMB PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, 
ESPECTACLES O ATRACCIONS DE FIRA I INDÚSTRIES DELS CARRERS I 
AMBULANTS. 

 
Article 1.- Concepte. 
De conformitat amb el que preveu l’article 58, en relació amb l’article 20, ambdós 

de la Llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, modificat per 
la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del Règim legal de les Taxes Estatals i 
Locals i de Reordenació de les Prestacions Patrimonials de Caràcter Públic, que porta 
causa en la sentència del Tribunal Constitucional 185/95, de 14 de setembre, este 
Ajuntament establix la Taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials 
derivats de l’ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb llocs, barraques, 
casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries dels carrers i ambulants, 
especificat en les tarifes contingudes en l’apartat 2 de l’article 3 següent que es regirà 
per la present ordenança. 

Article 2.- Obligats al pagament. 
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en esta ordenança, les persones 

o entitats al favor de les quals s’atorguen les llicències, o els que es beneficien de 
l’aprofitament, si es va procedir sense l’oportuna autorització. 

Article 3.- Tarifes. 
Les tarifes de la taxa seran les següents: 

EPIGRAF IMPORT € 
TARIFA PRIMERA: FIRES  

1.- Llocs de venda no sedentària, atraccions de Fira i llocs 
d’exposició .Per cada metre lineal  
*en el cas d’agroguadassuar el preu màxim serà de 30€  

10,00 
 

3. Llicències per a la venda ambulant al braç 10,00 
                 TARIFA SEGONA: MERCAT DEL DIJOUS  
1.- Per cada metre quadrat fixe i amb reserva al mes 3,60 

Article 4.- Normes de gestió. 
1. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada 

aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreductibles pel període anual o de temporada 
autoritzat. 

2. a) Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments 
regulats en esta ordenança hauran de sol·licitar prèviament la corresponent llicència, 
realitzar el depòsit previ a què es referix l’article 6.2.a) següent i formular declaració en 
què conste la 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. 

b) Els servicis tècnics d’este Ajuntament comprovaran i investigaran les 
declaracions formulades pels interessats, concedint-se les autoritzacions de no trobar 
diferències amb les peticions de llicències; si es donaren diferències, es notificaran les 
mateixes als interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions complementàries que 
procedisquen, concedint-se les autoritzacions una vegada esmenades les diferències 
pels interessats i, si és el cas, realitzats els ingressos complementaris que 
procedisquen. 



c) En cas de denegar-se les autoritzacions els interessats podran sol·licitar a 
este Ajuntament la devolució de l’import ingressat. 

3. No es consentirà cap ocupació de la via pública fins que s’haja abonat i 
obtingut pels interessats la llicència corresponent. 

4. 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. 

Article 5.- Obligació de pagament. 
1. L’obligació de pagament de la taxa regulada en esta ordenança naix: 

a) tractant-se de concessions de nous aprofitaments en la via pública, en el 
moment de sol·licitar la corresponent llicència. 

b) tractant-se de concessions d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, el 
dia primer de cada un dels períodes naturals de temps assenyalats en les 
tarifes. 

2. El pagament de la taxa es realitzarà: 
a) tractant-se de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe en la 

Depositària Municipal o on establira l’Ajuntament, però sempre abans de 
retirar la corresponent llicència.  
Este ingrés tindrà caràcter de depòsit previ, de conformitat amb el que 
disposa l’article 47.1 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, quedant elevat 
a definitiu al concedir-se la llicència corresponent. 

b) tractant-se de concessions d’aprofitaments i autoritzats i prorrogats, una 
vegada incloses en els padrons d’este preu públic, per trimestres naturals 
en les oficines de la Recaptació Municipal, des del dia 16 del primer mes 
del trimestre fins al dia 15 del segon. 

DISPOSICIÓ FINAL 
La present ordenança fiscal entrarà en vigor el dia que es publique en el Butlletí 

Oficial de la Província, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació 
expresses. 
 

Aquesta ordenança fiscal va ser aprovada per l’ajuntament Ple en sessió de 28 
de novembre de 2019, i publicada al BOP nº 29 del dia 12 de febrer de 2020. 
 


