
Concello de Vilalba

ORDENANZA FISCAL núm. 66 REGULADORA DA TAXA POR EXERCICIO DA VENDA
AMBULANTE EN MERCADOS PERIÓDICOS DO CONCELLO DE VILALBA

Artigo 1.FUNDAMENTO E RÉXIME.

Esta Entidade local,  de acordo co disposto no artigo 106.1 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
Reguladora das Bases de Réxime Local, e facendo uso da facultade regulamentaria que lle
atribúe o artigo 15.1 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado
por Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, e conforme ao previsto no artigo 20 do
mesmo, establece a Taxa por Instalación de postos de venda ambulante situados en terreos
de uso Público Local ou Industrias Rueiras e Ambulantes,cuxa exacción se efectuará con
suxeición ao previsto nesta Ordenanza.

Artigo 2. FEITO IMPOÑIBLE.

Constitúe o feito impoñible desta taxa a instalación na vía pública dos elementos sinalados
no artigo anterior  así  como o exercicio de industrias rueiras e ambulantes en mercados
periódicos regulados na Ordenanza Municipal reguladora da Venda Ambulante no Concello
de Vilalba e que son os seguintes:

A) Mercado non recinto feiral: Martes e venres non festivos -excepto ou martes que coincida
co Feirón
B) Feirón: Martes de cada mes entre vos días 17 e 23
C) Feira: Primeiro domingo de cada mes que non coincida co día 1

Artigo 3.DEVENGO

Este tributo devindícase, nacendo a obrigación de contribuír, cando se inicie a ocupación da
vía  pública  ou  dos  terreos  de  uso  público,  entendéndose  para  estes  efectos  que  dita
iniciación prodúcese pola solicitude daqueles e a súa autorización polo órgano competente,
así como desde que se produza a ocupación se se procedeu á mesma sen a oportuna
autorización.

O devengo é anual, nacendo a obrigación de contribuír no momento en que se obteña a
autorización  establecida  na  Ordenanza  Municipal  reguladora  da  Venda  Ambulante  no
Concello de Vilalba.

Artigo 4. SUXEITOS PASIVOS.

Son  suxeitos  pasivos  desta  taxa,  en  concepto  de  contribuíntes,  as  persoas  físicas  e
xurídicas,  así  como as entidades a que se refire  o artigo  35 da Lei  58/2003,  do 17 de
decembro, Xeral Tributaria, a cuxo favor se outorguen as autorizacións, así como quen se
beneficie  do aproveitamento,  no caso de que se procedeu á ocupación sen a  oportuna
autorización.
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Artigo 5.RESPONSABLES.

1. Responderán solidariamente as obrigacións tributarias do suxeito pasivo as persoas ou
entidades a que se refire o artigo 42 da Lei Xeral Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios da débeda tributaria as persoas ou entidades a
que se refire o artigo 43 da citada Lei.

Artigo 6. COTA TRIBUTARIA.

A cota para pagar por Instalación de postos de venda ambulante en mercados periódicos é
1€ por metro lineal e día de ocupación.

Artigo  7.  EXENCIÓNS,  REDUCIÓNS  E  DEMAIS  BENEFICIOS  LEGALMENTE
APLICABLES.

De acordo co establecido no artigo 9 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas
Locais, non poderán recoñecerse outros beneficios fiscais que os expresamente previstos
nas normas con rango de Lei ou os derivados da aplicación de Tratados internacionais.

Artigo 8. DECLARACIÓN, LIQUIDACIÓN E INGRESO.

1. Os suxeitos pasivos virán obrigados a presentar a solicitude de ocupación na que se faga
constar  a  superficie,  datas  e  tempo  de  ocupación  e  localización,  de  conformidade  co
establecido na Ordenanza reguladora de venda ambulante do Concello de Vilalba.

2. As taxas liquidaranse coa autorización da ocupación e notificaranse aos suxeitos pasivos
con expresión dos requisitos previstos no artigo 102 da Lei Xeral Tributaria.
Unha vez autorizada a ocupación polo período correspondente,  será incluído no padrón
anual correspondente, sendo liquidadas as taxas polos días efectivos de ocupación:
- Mensualmente: no caso dos mercados dos martes e xoves no Recinto Feiral
- Semestralmente: no caso do Feirón e da Feira
Procederase ao seu ingreso mediante domiciliación bancaria.

3. As cotas líquidas non satisfeitas dentro do período voluntario, faranse efectivas en vía de
constrinximento, conforme a Lei Xeral Tributaria e as súas normas de desenvolvemento.

Artigo 9. INFRACCIÓNS E SANCIÓNS TRIBUTARIAS.

En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias e as sancións que ás mesmas
correspondan en cada caso, aplicarase o disposto nos artigos 191 e seguintes da Lei Xeral
Tributaria e nas disposicións que a complementen e desenvolvan, conforme ao establecido
no artigo 11 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.
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Artigo 10.VIXENCIA.

A presente  ordenanza  entrará  en  vigor  e  comezará  a  aplicarse  a  partir  do  día  da  súa
publicación  no “Boletín  Oficial  da  Provincia”,  e  estará  vixente  ata  que  se acorde a  súa
modificación ou derrogación.

(PUBLICACIÓN TEXTO ÍNTEGRO:  BOP n.º 31 do 7/02/2023)
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