ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15
*********************************
REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ
DE LA VIA PÚBLICA PER PARADES,
BARRAQUES, CASETES DE VENDA,
ESPECTACLES O ATRACCIONS I
INDUSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I
RODATGE CINEMATOGRÀFIC.

Art. 1r.- Fonament i naturalesa.
En el ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la
Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 d’Abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, de conformitat amb el que disposen els articles
15 al 19 de la Llei 39/88, de 28 de Desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals, i per donar compliment a la Llei 25/98, 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, aquest
Ajuntament estableix la taxa per a les ocupacions de terrenys d’ús públic
per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions i
indústries del carrer i ambulants, i rodatge cinematogràfic, per conversió de
l’anterior preu públic, que es regirà per la present ordenança fiscal, les
normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 58 de l’esmentada Llei
39/88.
Art. 2n.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic local, derivats de l’ocupació de
terrenys d’ús públic per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions i indústries del carrer i ambulants, i rodatge cinematogràfic.

O. FISCAL NÚM. 15

Art. 3r.- Subjectes passius.
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les
entitats a que es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, a favor
de les quals s’atorguin les llicències, o els qui es beneficiïn de l’ús privatiu
o l’aprofitament, en cas de mancar l’autorització corresponent.
Art. 4t.- Responsables.
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu, les persones físiques o jurídiques a que es refereixen els articles
38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i
entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40
de la Llei General Tributària.
Art. 5è.- Exempcions i bonificacions.
No es contempla cap tipus d’excempció, reducció o bonificació en
l’exacció d’aquesta taxa.
Art. 6è.- Quota tributària.
La quota tributària que s’exigirà serà el resultat d’aplicar la següent tarifa:
1.- Parades, barraques i casetes de venda a la via pública
cada dia.
24,10€
2.- Atraccions, cada dia

42,20€

3.- Parades Fira de Pasqua

15,00€/parada
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Art. 7è.- Acreditament.
L’acreditament es realitza i neix l’obligació de contribuir en els següents
casos:
a) Quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial.
b) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments de la via pública,
en el moment de presentar la sol·licitud que iniciï l’actuació o
l’expedient corresponent.
c) Quan es tracti de concessions d’aprofitaments o usos privatius que ja
estan autoritzats, el primer dia de cada un dels períodes naturals de
temps assenyalats en les tarifes.
Art. 8è.- Normes de gestió.
1.- Les taxes exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada
aprofitament sol·licitat o realitzat, i seran reduïbles pel període anual i de
temporada autoritzat.
2.- Els emplaçaments, instal·lacions, parades, etc. podran treure’s a
licitació pública abans de la celebració de les fires, i el tipus de licitació, en
concepte de taxa mínim que servirà de base, serà la quantia fixada en les
tarifes de l’article 6è d’aquesta ordenança.
3.- Si alguna persona beneficiària de l’aprofitament utilitza una superfície
més gran de la que se li va adjudicar en la subhasta, pagarà, per cada metre
quadrat utilitzat de més, el 100 per cent de l’import de l’augment, a més de
la quantia fixada en les tarifes.
4.- Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments
regulats en aquesta ordenança i que no s’han tret a licitació pública, hauran
de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, realitzar el dipòsit previ
de la quantitat fixada i formular declaració on hi consti la superfície de
l’aprofitament i els elements que s’instal·laran. A més, hauran d’adjuntar
plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva situació
dins del municipi.

O. FISCAL NÚM. 15

5.- els serveis tècnics d’aquest municipi comprovaran i investigaran les
declaracions formulades pels interessats, i les llicències es concediran si no
es troben diferències amb les peticions de llicències formulades. Si n’hi
havia, aquestes es notificaran als interessats i es giraran, si és el cas, les
liquidacions complementàries que s’escaiguin. Les autoritzacions es
concediran quan els interessats hagin arreglat les diferències i, si s’escau,
quan hagin realitzat els ingressos complementaris corresponents.
6.- En cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran
sol·licitar a aquest municipi la devolució de l’import ingressat.
7.- No es consentirà l’ocupació de la via pública fins que no s’hagi abonat
el dipòsit previ que preveu l’article 26.1 de la Llei 39/88, i fins que els
interessats no hagin obtingut la llicència corresponent. L’incompliment
d’aquest precepte podrà originar la no concessió de la llicència, sense
perjudici del pagament de la taxa i de les sancions i els recàrrecs que
s’escaiguin.
8.- L’autorització s’entendrà concedida només pel termini fixat en la
llicència.
9.- Les autoritzacions o llicències tindran caràcter personal i no podran
cedir-se o subarrendar-se a tercers. L’incompliment d’aquest precepte
provocarà l’anul·lació de la llicència, sense perjudici de les quantitats que
els interessats hagin d’abonar.
Art. 9è.- Règims d’ingrés.
1.- Quan es tracti de noves autoritzacions, per ingrés directe en la
dipositaria municipal o allà on establís l’Ajuntament, però sempre abans de
retirar la llicència corresponent. Aquest ingrés tindrà el caràcter de dipòsit
previ que preveu l’article 26.1 de la Llei 39/88, i s’elevarà a definitiu quan
es concedeixi la llicència corresponent.
2.- Quan es tracti de llicències o concessions que ja hagin estat autoritzades
i incloses en el padró de la taxa corresponent, en la forma i durant el
termini que estableix l’Ajuntament per l’ingrés en període voluntari.
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Disposició final.
Aquesta ordenança fiscal fou aprovada inicialment pel Ple de la Corporació
en sessió ordinària celebrada el dia 28 d’octubre de 2015, i entrarà en vigor
el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i serà
aplicable a partir del dia 1 de gener de 2016. La seva vigència es mantindrà
fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expresses.
Agullana, 20 de desembre de 2019
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