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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE 
SERVEIS I ÚS DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS DEL RECINTE FIRAL 
EN LA FIRA DESTACA 

De conformitat amb el que preveu l’article 57, en relació amb l’article 20.4, ambdós del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per prestació de 
serveis i ús de les instal·lacions municipals del recinte firal en la fira Destaca, la naturalesa 
de la qual és la de taxa per prestació de serveis. 

FET IMPOSABLE  

Article 1. El fet imposable de la taxa està constituït per la prestació de serveis i ús de les 
instal·lacions municipals del recinte firal per entitats lucratives en la fira Destaca. 

SUBJECTES PASSIUS 

Article 2. Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques i la resta 
d’entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària, que resulten beneficiaris de les prestacions que constitueixen l’objecte d’aquesta 
taxa. 

TARIFES 

Article 3. Les tarifes a aplicar per cada edició firal són les següents: 

1. OCUPACIÓ D’ESTANDS: 

Estand tipus 1 (2,5 m x 2,5 m): ……………… 500,00 € 

Estand tipus 2 (5 m x 2,5 m): ……………….. 1.000,00 € 

Estand tipus 3 (5 m x 5 m): …….………….… 2.000,00 € 

2. UTILITZACIÓ ZONA DE CONFERÈNCIES: 

Sala 1 (12 m x 13 m): ……………………….. 12.480,00 € 

Sala 2 (12 m x 5 m): ……………………….... 4.800,00 € 

MERITACIÓ 

Article 4. La taxa es merita amb l’inici de les prestacions que constitueixen l’objecte 
d’aquesta taxa. 

GESTIÓ I COBRAMENT 

Article 5. Aquesta taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació i el seu ingrés s’haurà 
d’efectuar amb caràcter previ a l’inici de les prestacions que constitueixen el fet imposable 
de la mateixa. 
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L’ingrés previ a què es refereix el paràgraf anterior té el caràcter de dipòsit a compte de la 
taxa. 

INFRACCIONS I SANCIONS 

Article 6. Les infraccions es qualificaran i sancionaran amb subjecció al que preveu la Llei 
general tributària i la resta de disposicions que la complementen i desenvolupen, de 
conformitat amb el que disposa el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.  

NORMES COMPLEMENTÀRIES 

Article 7. En tot allò que no preveu aquesta Ordenança regirà la normativa aplicable a les 
entitats locals en virtut del que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, 
i en el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març.  

APROVACIÓ I VIGÈNCIA 

Article 8. Aquesta Ordenança aprovada pel Ple entrarà en vigor amb la seua publicació en 
el Butlletí Oficial de la Província i estarà en vigor fins a la seua modificació o derogació 
expresses. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l’Estat o altres normes 
de rang legal que afecten qualsevol element d’aquest tribut seran aplicables 
automàticament dins de l’àmbit d’aquesta Ordenança. 

Segon. Procedir a l’exposició en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’aquest acord durant 
un termini de trenta dies i a la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 

Província i en un diari dels de major difusió de la província, per tal que les persones 
interessades puguen examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimen 
oportunes. L’acord es considerarà definitivament adoptat, segons el que disposa l’article 
17.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, si durant el període d’exposició no es presentaren 
reclamacions. 

Tercer. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu i el text íntegre de 
l’Ordenança o de la seua modificació sense que entre en vigor fins que s’haja dut a terme 
aquesta publicació i començarà a aplicar-se després de l’entrada en vigor del mateix.” 
 
Contra aquest acord definitivament aprovat, es pot interposar recurs contenciós 
administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el 
termini de dos mesos comptats des de la publicació d’aquest acord en Butlletí Oficial de la 

Província, sense perjudici de qualsevol altre que es considere pertinent. 


