AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)
Plaça Puríssima, 1 – C.P. 46138 – Tel. 96 141 01 00 – Fax. 96 141 06 67 – C.I.F.: P-4620900-C
Pàgina Web: www.rafelbunyol.es
Correu electrònic: rafelbunyol@gva.es

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES APLICABLES EN LA
INSTAL·LACIÓ DE LLOCS, BARRAQUES O CASETES EN MERCATS MUNICIPALS I
QUALSEVOL ALTRE TIPUS DE VENDA NO SEDENTÀRIA EL MUNICIPI DE RAFELBUNYOL

I.- FONAMENT I NATURALESA
Article 1.
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola
i per l'art. 106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de
conformitat amb allò que disposa l’article 57, en relació amb l'article 20, ambdós del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, este Ajuntament establix l'Ordenança Fiscal
reguladora de les Taxes aplicables en la instal·lació de llocs, barraques o casetes en
mercats municipals i qualsevol altre tipus de venda no sedentària el municipi de
Rafelbunyol, les normes del qual atenen a allò que s'ha previngut en els articles 20 a 27
del citat Text refós.

II.- FET IMPOSABLE
Article2.
1. Constituïx el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial
del domini públic municipal en els supòsits següents:
a) Mercats periòdics
b) Mercats ocasionals
c) Venda no sedentària en llocs aïllats en ubicació fixa
2. La qualificació de les activitats en qualsevol de les modalitats previstes en el punt
anterior es farà segons la regulació de les mateixes contingudes en l'Ordenança
Reguladora de la Venda no Sedentària de l'Ajuntament de Rafelbunyol.
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III.- SUBJECTE PASSIU
Article 3.
Són subjectes passius d'esta taxa, en concepte de contribuents, els que disfruten,
utilitzen o aprofiten especialment el domini públic en benefici particular per les
activitats especificades en l'article 2 d'esta Ordenança.

IV.- MERITACIÓ
Article 4.
1. En taxes aplicables en mercats periòdics les quotes seran trimestrals, meritant-se el
dia primer de cada trimestre natural i es recaptaran pel sistema de matrícula-padró
durant el trimestre següent a què es referixen.
2. En els altres supòsits, així com en supòsits d'ocupacions no fixes regulats en esta
Ordenança la quota serà única, meritant-se en el moment d'iniciar-se l'aprofitament,
exigint-se pel sistema d'ingrés previ a l'atorgament de l'autorització.
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa d'acord amb les següents
Tarifes. Per cada metre quadrat o fracció, de lloc o parada s'exigiran les quotes
següents:
1.- Mercats periòdics:
-Quota per trimestre o fracció 8,45 euros
-Quota única 0,65 euros.
2.- Mercats ocasionals:
-Quota única 0,65 euros
3.- Venda no sedentària en llocs aïllats en ubicació fixa:
-Quota única 0,65 euros

V. GESTIÓ I PAGAMENT DEL TRIBUT
Article 5.
1. La gestió, liquidació i pagament del deute tributari podrà realitzar-se per qualsevol
dels sistemes autoritzats per la Llei.
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2. La cobrança en recaptació voluntària de les quotes trimensuals per ocupació fixa
s'efectuarà en el trimestre següent al liquidat.
3. Les quotes diàries es liquidaran i recaptaran per mitjà d'ingrés previ a l'autorització.
4. La falta de pagament de més d'una quota periòdica serà causa d'extinció de
l'autorització.

VI.- EXEMPCIONS, BONIFICACIONS I SUPÒSITS DE NO SUBJECCIÓ
Article 6.
No es concedirà altres beneficis fiscals que els expressament determinats en les normes
amb rang de llei o els derivats de l'aplicació dels Tractats Internacionals.

VII. INFRANCCIONS I SANCIONS
Article 7
Quan es produïsca un aprofitament subjecte a esta taxa sense la preceptiva autorització
municipal prèvia, sense perjuí de les mesures que resulten procedents en exercici de les
facultats demanials i potestats administratives de l'Ajuntament, i imposició de les
sancions que resulten procedents d'acord amb allò que s'ha previngut en la Llei General
Tributària i la resta de disposicions que la complementen i desenrotllen, la Inspecció de
Tributs alçarà acta i practicarà la liquidació que corresponga. La regularització de
l'aprofitament, quan siga procedent, requerirà el pagament de la liquidació practicada
per la Inspecció, sense perjuí de les altres mesures que resulten pertinents. En cap cas el
pagament de la taxa legitima l'aprofitament sense la preceptiva autorització prèvia.

DILIGÈNCIA.- Per fer constar que aquesta ordenança va ser aprovada inicialment pel
plenari de l’ajuntament el 29 de maig de 2017 i publicada l’aprovació definitiva al BOP
nº 158 de data 17 d’agost de 2017.
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