AJUNTAMENT DE PENÍSCOLA
Pl. Ajuntament, 1 12598 Peníscola

Tel. (964) 480050 Fax (964) 489212

ayuntamiento@peniscola.org

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA, AMB PARADES,
BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O
ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC. (Número
15)
ARTICLE 1 - Fonament i naturalesa
Fent 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 el que disposen els articles 15 a 19 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l'article 20.3.n), de l’esmentat TRLHL,
l'Ajuntament de Peníscola acorda modificar la taxa per ocupació de la via
pública, amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions
situats en terrenys d'ús públic que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2 - Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'ocupació de terrenys d'ús públic
municipal amb instal·lacions de caràcter no fix, per a l'exercici d'activitats de
venda de qualsevol classe, i amb aquelles destinades a espectacles o esbarjos
i rodatge cinematogràfic, així com l'exercici d'indústries de carrer i ambulants.
Article 3 - Subjecte passiu.
Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei
General Tributària, al favor de la qual s'atorguen les llicències per a gaudir de
l'aprofitament especial del domini públic local o els qui es beneficien de
l'aprofitament si es va procedir sense l'oportuna autorització.
Article 4 – Responsables.
En matèria de responsabilitat subsidiària o solidària s'haurà d’atendre al que
disposa la Llei General tributària.
Article 5 – Import
La taxa es considera reportada i naix l'obligació de contribuir quan s'inicie
l'aprofitament especial del domini públic, sense perjudici que calga ingressar
l'import de la taxa quan es presente la sol·licitud d'autorització.
Si s'ha produït l'ús privatiu sense autorització, l'import es produeix en el
moment de l'inici d'aquest aprofitament.
Article 6 – Bases de gravamen

1

AJUNTAMENT DE PENÍSCOLA
Pl. Ajuntament, 1 12598 Peníscola

Tel. (964) 480050 Fax (964) 489212

ayuntamiento@peniscola.org

Es prendrà com a base imposable d'aquesta taxa el valor de la superfície
ocupada computada en m2 valorat segons les tarifes d'aquesta Ordenança.
Article 7- Quota tributària.
1.- La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà fixada en les
tarifes contingudes en l'apartat següent:
Tarifa primera: FIRA
1.- Llicència per a ocupacions de terrenys destinats a tómboles, gronxadors,
cavallets, cotxes de xoc, casetes de tir, espectacles, circs, bars, creperies,
xurreries, taules, fregits, venda de gelats, cotons de sucre, dolços i similars,
durant la temporada d'estiu pagaran:
Per cada m2 d'ocupació 29,00 €
A més per cada metre lineal d'ocupació 130,30 €
Si la quantitat que resulta del càlcul dels dos conceptes anteriors fóra inferior a
750 euros, cada instal·lació pagarà aquesta última quantitat en concepte de
mínim.
2.- Les mateixes instal·lacions, autoritzades per espai de temps reduïts,
pagaran per cada dia i metre quadrat d'ocupació:
0,75 €
Tarifa segona. MERCAT DELS DILLUNS
Per cada lloc de mercat en la via pública pagarà per m2 i any: 87,00 €
Els llocs de venda directa per agricultors, veïns de la localitat, dels seus propis
productes o de persones que tinguen establiment comercial obert al públic en la
localitat, tindran una reducció del 50% sobre l'anterior tarifa.
Tarifa tercera. MERCAT D'ARTESANIA C/ Calabuig
Per cada lloc de venda de bijuteria en via pública (marcats prèviament per
l'Ajuntament) pagaran per tota la temporada d'estiu (incloses llum i
escombraries) la quantitat de 1.740,00 €.
Tarifa quarta: LLOCS D'ARTESANIA SITUATS EN VIA PUBLICA
Per cada lloc d'artistes (pintors, escultors, dibuixants, titelles, en general tot el
relacionat amb belles arts), situat en la via pública fora del Mercat d'Artesania
amb una ocupació màxima de 2 m2 pagaran per temporada d'estiu 750,00 €
L'ocupació sense autorització suposarà una sanció de 750 € i la impossibilitat
de sol·licitar aqueixa temporada el permís corresponent.
Article 8 - Normes de gestió
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1. Les quantitats exigibles conformement a la Tarifa es liquidaran per cada
aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreductibles pel període de temps
assenyalat.
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitament regulat
en aquesta ordenança, hauran de sol·licitar prèviament la corresponent
autorització, i realitzar amb caràcter anticipat l'ingrés de l'import de la taxa
segons tarifa prevista en l'article anterior, no consentint-se cap ocupació de via
pública fins que no s'haja abonat la taxa i s’haja obtingut aquesta autorització.
3. Les llicències s'atorgaran per a l'any que se sol·liciten, i els interessats
hauran de formular nova sol·licitud, amb antelació suficient per a exercicis
successius.
4. Els emplaçaments, instal·lacions, parades, etc. podran traure's a licitació
pública abans de celebració de les fires per a la qual cosa l’Ajuntament
establirà les condicions, situació etc. dels emplaçaments subjectes a subhasta.
El tipus de licitació mínim que servirà de base, serà la quantia fixada en les
tarifes previstes en l'article 7 d'aquesta Ordenança.
5. Els Serveis Tècnics d'aquest Ajuntament comprovaran i investigaran les
declaracions formulades pels interessats i s’hi concediran les autoritzacions si
no es troben deficiències en les peticions de llicències i aquestes es notificaran
als interessats.
6. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides o
subarrendades a tercers; aquest incompliment donarà lloc a l'anul·lació de la
llicència.
7. Quan no s'autoritzara la utilització privativa o aprofitament especial, o això no
resultara possible per causes no imputables al subjecte passiu, serà procedent
la devolució de l'import satisfet, només en el cas que per aquests no s'haguera
ocupat indegudament sense llicència.
Article 9 – Exempcions, bonificacions i Reduccions
1. L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estaran obligades al
pagament de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic pels aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que
exploten directament i per tots els que immediatament interessen a la seguretat
ciutadana o a la defensa nacional.
2. No s'aplicaran altres reduccions ni bonificacions diferents al que estableix
l'article 7 d'aquesta Ordenança quan s’establisquen les tarifes.
Article 10- Infraccions i sancions.
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En tot allò relatiu a les infraccions i sancions en matèria tributària s'haurà
d’atendre al que disposa la Llei General Tributària i la seua normativa de
desenvolupament.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal consta de 10 articles, regirà a partir de l’1 de gener
de 2008, una vegada aprovada definitivament, i es mantindrà vigent fins a la
seua modificació o derogació expressa.
Peníscola, 7 de novembre de 2007.El regidor d'Hisenda

Jesús Ayza Castell
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