ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24. REGULADORA DE LA TAXA PER LA
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI
PÚBLIC LOCAL DURANT LA CELEBRACIÓ DE LA FIRA DE L’AVELLANA
Article 1r. Concepte
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 modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i de conformitat amb
allò que disposa l’article 20.3.n) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i en aplicació d’allò que
resulta vigent de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, així com les previsions
que recull l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana, aquest Ajuntament
acorda establir una taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del
domini públic local, en els supòsits d’ instal·lació de parades, barraques,
casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo, així com les industries del
carrer i ambulants situats en els terrenys d’ús públic del recinte de la Fira de
l’Avellana, que s'ha de regir per aquesta ordenança fiscal, les normes de la
qual s'atenen a allò que disposa l'article 57 de l'esmentat RDL 2/2004.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local en els supòsits d’instal·lació de parades,
barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo, així com les
industries del carrer i ambulants o qualsevol instal·lació anàloga situats en els
terrenys d’ús públic del recinte delimitat de la Fira de l’Avellana, subjectes a
llicència municipal.
Article 3r. Supòsits de no subjecció
No estan subjectes a la taxa aquelles utilitzacions privatives o aprofitaments
especials dels béns de domini públic, situats al recinte de la Fira de l’Avellana,
que no comportin una utilitat econòmica per als beneficiaris o, fins i tot existint
l’esmentada utilitat, la utilització o aprofitament comporti condicions o
contraprestacions que anul·lin o facin irrellevant aquella.
Article 4t. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa regulada per aquesta Ordenança, en
concepte de contribuents i, per tant, obligats al pagament, les persones físiques
i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, a favor de les quals s’atorga
la llicència o autorització o aquelles que gaudeixin, utilitzin o aprofitin
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especialment el domini públic local situat al recinte de la Fira de l’Avellana en
benefici particular, de conformitat amb el supòsits previstos a la descripció del
fet imposable.
Article 5è. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles
42.1.a i 42.1.b 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
43.1 de la Llei General Tributària.
Article 6è. Base imposable i liquidable. Quota tributaria
1. Per a la determinació de la base imposable, que serà igual a la
liquidable, es tindrà en compte el tipus d’activitat o instal·lació que
s’autoritzi i la superfície ocupada.
2. La quota tributària de la taxa regulada en aquesta ordenança es fixa
aplicant les següents tarifes:
Concepte

Tarifes

1. ZONA A: Estand de 4x3 m, en recinte tancat del pati
escoles (import fixe per estand)

300,00 €

2. ZONA B: Parada per exposició o venda d'artesania i
productes (ocupació per metres lineals)

7,00 €/ml

3. ZONA C: Establiments de restauració (ocupació per metres
lineals)

20,00 €/ml

4. ZONA D: Atraccions firals, ocupació per metres quadrats
(import fixe per tram)
a) Fins a 20 m2
b) De 21 a 30 m2
c) De 31 a 50 m2
d) De 51 a 75 m2
e) De 76 a 100 m2
f) De 101 a 150 m2
g) De 151 a 200 m2
h) De 201 a 250 m2
i) Més de 250 m2

50,00 €
70,00 €
100,00 €
125,00 €
175,00 €
200,00 €
250,00 €
275,00 €
325,00 €
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5. Connexió a la xarxa de subministrament elèctric per a les
atraccions firals (durant tota la Fira):
a) Connexió monofàsica

80,00 €

b) Connexió trifàsica

300,00 €

c) Connexió continua a la xarxa

250,00 €

3. Es liquidarà la superfície ocupada que declari l'interessat a la sol·licitud
d'autorització de l'aprofitament, sense perjudici de la posterior
comprovació i, si s'escau, liquidació definitiva que procedeixi una
vegada efectuat l'aprofitament.
4. La quantia de la taxa serà exigible per al total de dies de celebració de la
Fira de l'Avellana. Els dies de celebració de la Fira s'aproven anualment
per acord de Ple, el qual estableix el calendari dels dies festius al
municipi.
5. La Fira de l'Avellana s'estructura, a efectes de la taxa regulada en la
present ordenança, en diferents zones les quals disposen dels serveis i
mitjans adequats a cada tipus d'espai i d'expositor. Aquestes zones es
defineixen d'acord amb la següent distribució:
◦ ZONA A: Estands fixes, de dimensió 4x3 m2, situats en recinte tancat
del pati escoles.
◦ ZONA B: Zona al voltant de La Palmera destinada a instal·lar parades per exposició o venda d'artesania i productes, amb muntatge de
l'estand a càrrec de l'expositor.
◦ ZONA C: Zona al voltant de La Palmera habilitada per a la instal·lació
d'establiments de restauració.
◦ ZONA D: Zona situada a la parcel·la del carrer dels Avellaners habilitada per a la instal·lació d'atraccions firals.
◦ ZONA E: Zona situada a l'avinguda de Josep M. Sentís i part de la
zona de La Palmera reservada per a ús del propi Ajuntament o per a
la cessió de l'espai a diferents entitats o expositors, no subjecte a la
taxa regulada en la present ordenança atès que no comporta una utilitat econòmica per als beneficiaris.
Article 7è. Normes de gestió
1. Les persones interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en
aquesta ordenança han de sol·licitar prèviament la llicència d'ocupació
temporal corresponent, mitjançant model normalitzat.
2. En el cas que els sol·licitants siguin més d'un s'han de tenir en compte els
principis d'objectivitat, publicitat i concurrència.
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3. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes fixades s'han de liquidar per
cada aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreductibles.
4. Quan la utilització privativa o aprofitament especial comporti la destrucció o
el deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del
pagament de la taxa que li correspon, està obligat a reintegrar el cost total
de les despeses respectives de reconstrucció o reparació i fer-ne el dipòsit
previ de l’import.
Si els danys són irreparables, l’entitat ha de ser indemnitzada amb una
quantia igual al valor dels béns destruïts o l’import del deteriorament dels
danyats.
5. En les sol·licituds dels aprofitaments definits en les tarifes podrà exigir-se
dipòsit o el pagament previ de l'import total o parcial de la taxa, d'acord amb
allò que disposa l'article 26.1.a) del RDL 2/2004, de 5 de març, i es
considera com a definitiu en concedir-se la llicència, sense perjudici de la
revisió de la liquidació en funció de la superfície o dels dies realment
ocupats. Si es denega la llicència s'ha de procedir a la devolució de l'import
ingressat.
6. Les autoritzacions concedides tindran una duració limitada als dies de
celebració de la Fira, que podran ampliar-se pel termini anterior i posterior
necessari per a la instal·lació i/o desmuntatge de l'activitat. En tot cas, les
autoritzacions no han de privar el trànsit de vianants ni l'accés als
habitatges o locals de la zona delimitada per a la celebració de la Fira de
l'Avellana.
7. El titular de la llicència serà responsable de mantenir en tot moment l'estat
de neteja i higiene sanitària de la superfície autoritzada.
Article 7è. Concessió de llicències i obligació de pagament
1. Un cop presentada tota la documentació requerida en les sol·licituds
d'exposició a la Fira de l'Avellana, s'acordarà concedir o denegar la llicència
d'ocupació del domini públic a l'interessat i la subjecció o no a la taxa que es
rgula en aquesta ordenança. La subjecció comportarà l'obligació de
pagament de la taxa.
2. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix:
a) Quan s'inicii l'ús privatiu o l'aprofitament especial.
b) Quan es presenti la sol·licitud de llicència, que no es tramitarà sense que
s'hagi efectuat el pagament corresponent.
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3. El pagament de la taxa s'ha de realitzar per ingrés directe en la Tresoreria
Municipal o a on estableixi l'Ajuntament, però sempre abans de retirar la
llicència. Caldrà efectuar el dipòsit previ de la taxa per tal de poder dur a
terme l'ocupació efectiva del domini públic.
Article 8è. Exempcions i bonificacions
No s’aplicaran més exempcions i bonificacions que les establertes per llei.
Article 9è. Infraccions i sancions
Pel que fa a la qualificació de les infraccions tributàries i també de les sancions
que els corresponguin en cada cas, s’ha d’actuar d’acord amb allò que
disposen els articles 183 i següents de la Llei General Tributària.
Disposició Final
La present ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial
de la Província i s'ha de començar a aplicar a partir del mateix dia. Pel que fa a
la vigència hi romandrà fins a la seva modificació o derogació expresses.
Diligència
Per fer constar que la present ordenança, que consta de nou articles i una
disposició final, es va aprovar inicialment per acord del Ple municipal de 2 de
juny de 2016 i es va publicar el text íntegre de l'ordenança al Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona, núm. 145, de data 29 de juliol de 2016. Modificada
per acord de Ple de 18 de maig de 2017 (publicat al BOP de Tarragona núm.
145, de data 27 de juliol de 2017).
Riudoms, 1 d'agost de 2017
Vist i plau
L'alcalde,

Josep Maria Cruset Domènech

La secretària,

Carmen Alcoverro Beltran
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