
 

 

 

 

AJUNTAMENT D’ALMOINES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER 
INSTAL.LACIÓ DE LLOCS, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, 
ESPECTACLES, ATRACCIONS O RECREACIÓ, SITUATS EN 
TERRENYS D'ÚS PÚBLIC LOCAL, AIXÍ COM INDÚSTRIES DELS 
CARRERS I AMBULANTS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data d’aprovació: 28/01/1999 

Publicació BOP: 03/03/1999 

Data aplicació: 01/01/1999 

Modificació per acord de data: 29/10/2009 

Publicació BOP: 30/12/2009 

Data aplicació: 01/01/2010 

 



 

1 

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER INSTAL.LACIÓ DE LLOCS, 
BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES, ATRACCIONS O RECREACIÓ, 
SITUATS EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC LOCAL, AIXÍ COM INDÚSTRIES DELS 
CARRERS I AMBULANTS. 

 

Article 1. Fonament i naturalesa 

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 42 de la Constitució i per l'article 106 
de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el 
que disposen els articles 15 a 19 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes locals, este Ajuntament establix la taxa per instal·lació de llocs, barraques, casetes 
de venda, espectacles, atraccions o recreació, situats en terrenys d'ús públic local, així com 
indústries dels carrers i ambulants, que es regirà per la present ordenança fiscal, les normes 
de la qual atenen a allò que s'ha previngut en l'article 58 de l'esmentada Llei 39/88. 

 

Article 2. Fet imposable 

Constituïx el fet imposable de la taxa, de conformitat amb l'article 20.3, lletra n) de la Llei 
39/88, la realització de qualsevol dels aprofitaments assenyalats i l'obligació de contribuir 
naixerà per l'atorgament, per part de l'ajuntament, de la corresponent llicència, o des que 
s'inicie l'aprofitament, si es va procedir sense l'oportuna autorització. 

 

Article 3. Subjectes Passius 

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a 
què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària (L.G.T.), al favor de les quals 
s'atorguen les llicències o els que es beneficien de l'aprofitament, si es va procedir sense 
l'oportuna llicència. 

 

Article 4. Responsables 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques i jurídiques que es refereixen els articles 38.1 i 39 de ca Llei General Tributària. 

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general dels supòsits i 
amb l'abast que assenyale l'article 40 de la Llei General Tributària. 

 

Article 5. Beneficis fiscals 

D'acord amb el que establix l'article 9é de la L.R.H.L., no podran reconèixer-se altres 
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 tributària 

La quota tributària consistirà en la quantitat que resulte d'aplicar la tarifa següent: 

- 4 euros/dia  per ocupació de 0 a 5 metres. 

- 5 euros/dia  per ocupació de 5 a 6 metres. 

- 6 euros/dia  per ocupació de més de 6 metres. 
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Article 7. Normes de gestió 

1. Les persones naturals o jurídiques interessades en l'obtenció dels aprofitaments regulats 
en esta ordenança presentaran en l'ajuntament la 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. A estos efectes, l'ajuntament facilitarà el model d'instància. 

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. 

 

Article 8. Meritació 

Es produïx quan s'inicie l'aprofitament i es liquidarà per cada aprofitament sol·licitat i 
conforme alhora que l'interessat indique el demanar la corresponent llicència. 

 

Article 9. Obligació de pagament 

1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en esta ordenança naix en el moment de 
sol·licitar la corresponent llicència. 

2. El pagament de la taxa es realitzarà: 

a. Tractant-se de concessions d'aprofitament de duració limitada, per ingrés directe en 
la Tresoreria Municipal o on estableix l'Ajuntament, però sempre abans de retirar la 
corresponent llicència. 

b. Per als llocs, barraques i casetes de caràcter permanent, per trimestres naturals i per 
avançat. 

 

Article 10. Infraccions i sancions 

En tot el que es refereix a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que 
corresponguen, caldrà ajustar-se al que disposa la Llei General Tributària i les seues normes 
de desplegament. 

 

Disposició final 

Per a tot el no previst en la present ordenança caldrà ajustar-se a les disposicions de la 
L.R.H.L. i la L.G.T., Llei 1/98 de Drets i Garanties dels Contribuents i la resta de normativa 
de desplegament. 

 

La present ordenança entrarà en vigor el dia que es publique en el Butlletí Oficial de la 
província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 1999, romanent en vigor 
fins a la seua modificació o derogació. 


