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15. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER 

L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL 

COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA INSTAL·LACIÓ DE PARADES, 

BARRAQUES, CASETES DE VENDA, O ATRACCIONS SITUADES 

EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DE CARRER I DE 

VENDA AMBULANT NO SEDENTÀRIA. 
Data última modificació: 28 de març de 2012 - BOP 75 

Article 1.- Fonament i Naturalesa 

De conformitat amb el que es preveu en els articles 57 i 20.3. n, del RDL 2/2004, de 5 de març, 

que aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i d’acord amb el que estableixen 

els articles 15 a 19 d’aquest mateix text legal, este Ajuntament estableix la taxa per utilitzacions 

privatives que es deriven de la instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, o atraccions 

situades en terrenys  d’ús públic i indústries de carrer i de venda ambulant no sedentària, que es regirà 

per esta ordenança fiscal. 

Article 2.- Fet Imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa, les utilitzacions privatives que es deriven de la instal·lació 

de parades, barraques, casetes de venda, o atraccions situades en terrenys  d’ús públic i indústries de 

carrer i de venda ambulant no sedentària. 

Article 3.-  Obligacions de contribuir 

1.- L’obligació de contribuir neix amb la sol·licitud a l’Ajuntament de l’atorgament de la utilització 

privativa del domini públic local. 

2.- Així mateix un cop obtinguda l'autorització, el seu titular tindrà l’obligació de contribuir pel 

fet de gaudir del dret d’ús i explotació autoritzada, quedant obligat al pagament de la taxa vigent. 

Article 4.- Subjectes Passius 

Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques, que es beneficien de la utilització privativa 

del domini públic local i aquelles que sol·liciten l’autorització de traspàs de la titularitat, o els qui se 

beneficien de l’aprofitament, si es va procedir sense l’oportuna autorització. 

Article 5.- Bases i  tarifes 

Les bases en percepció i tipus de tarifes seran: 

1. Parada habitual fixa al mercat de venda no sedentària   

- Fins a 6 metres ............................................................................................. 12,00 €/mes  

- Excés  sobre els 6 metres per cada metre lineal .................................……..   2,00 €/mes 

 

2. Parada no habitual exterior al mercat de venda no sedentària (mercat ambulant) 

- Fins a 6 metres ............................................................................................…4,00 €/dia 

- Excés  sobre els 6 metres, per cada metre lineal ..................................……...1,00 €/dia 
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3. Parada de venda i/atraccions o aparells de fira:   

a Fins a 5 m²: euros/temporada .......................................................................… 35,00 € 

b de 5 a 10 m²: euros/temporada .......................................................................   50,00 € 

c de 10 a 15 m²: euros/temporada ..................................................................…  70,00 € 

d de 15 a 20 m²: euros/temporada .................................................................…   75,00 € 

e de 20 a 40 m²: euros/temporada ....................................................................    80,00 € 

f de més de 40 m²: euros/temporada .............................................................…   85,00 € 

 

4. Espectacles i indústries de carrer 

Per metre quadrat i dia ............................................................................................ 2,50 € 

 

5.- Parades temporals que utilitzen subministrament elèctric. 

- Parades temporals que connecten al subministrament municipal ....……     2,00€/Kw/dia 

- Parades temporals, un extra per Kw instal·lat o fracció ..................…….    1,00€/Kw/dia 

 

6. Tramitació de l’expedient d’autorització 

Per la tramitació de l’autorització administrativa de l’ocupació .....................5,00 € 

No es consentirà cap ocupació de la via pública fins que s’haja abonat i obtingut pels interessats 

la llicència corresponent. 

Article 6.- Exempcions 

Estaran exempts: L’Estat, la Comunitat Autònoma i la Província a les quals pertanyen est Municipi, 

així com qualsevol Mancomunitat, o altra Entitat mancomunada de la qual forme part. 

Article 7.- Administració i autoritzacions. Garanties o fiances 

Tots els qui desitgen utilitzar el domini públic – si hi ha vacants- al qual fa referència la present 

ordenança hauran de sol·licitar-lo per escrit a l’Ajuntament, moment en el qual se’ls podrà exigir un 

dipòsit o fiança afecta al resultat de l’autorització i d’acord amb l’informe tècnic. 

Quan la utilització de la vacant siga per a la venda sedentaria, i de forma puntual per al mateix dia, 

serà suficient per a rebre l’autorització d’eixe dia exhibir la documentació necessaria davant el 

funcionari que aplicarà la tarifa corresponent. 

Serà obligatori per  a la tramitació de l’autorització el compliment de l’article 17 de la Llei 14/2010, 

de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i 

Establiments Públics o la normativa que la sustituisca, i hauran d’aportar: 

- Declaració responsable  conforme model aprovat per l’ajuntament. 

- El projecte de l’atracció o de l’activitat si procedeix. 

- Certificat estructural i/o de instal·lacions. 

- Certificat de la instal·lació elèctrica i equips de protecció contra incendis, si procedeix. 

- Assegurança de responsabilitat Civil segons les característiques de l’activitat 
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La tramitació de l’expedient de l’autorització comportarà la tarifa que s’estipula a l’article 5 de la 

present ordenança. 

Per donar-se de baixa, les parades habituals de venda no sedentària, caldrà comunicar-ho a 

l’ajuntament en un termini superior a un mes a que acabe el trimestre corresponent. Cas contrari 

l’interessat vindrà obligat a pagar el trimestre següent. 

Article 8.- Períodes de cobrament. 

Les quotes de les parades fixes de venda ambulant no sedentària, exigibles pels serveis regulats a 

la present ordenança es liquidaran els quinze primers dies de cada trimestre. El pagament dels 

esmentats drets s’efectuarà necessàriament/prioritàriament mitjançant domiciliació bancària.   

Les quotes puntuals no fixes es faran efectives al funcionari públic que presente la pertinent 

liquidació o per transferència bancaria, si es el cas.   

Article 9.- Quotes no satisfetes 

Les quotes no satisfetes, es faran efectives pel procediment de recàrrec administratiu aplicable 

segons la normativa vigent.   

El no pagament de dos o més trimestres podrà comportar la pèrdua del lloc atorgat en l’autorització 

o on es ve prestant. 

Article 10.- Obligacions de les parts 

10.1. A cap interessat li serà permès ocupar més superfície que el que comprenga el lloc que tinga 

concedit, per tant les mercaderies o instal·lacions hauran de quedar preparades en el seu interior sense 

que sobreïsquen o dificulten el trànsit. 

 

10.2. Els subjectes passius queden obligats al manteniment, conservació i reparació dels elements 

del lloc autoritzat, al pagament dels drets i taxes fixades en l’ordenança o en els modificacions 

posteriors 

 

10.3 Per a l’exercici de la venda en el mercat els comerciants concessionaris hauran de complir els 

requisits següents: 

a).- Estar en possessió del Carnet de Manipulador en els casos en què siga necessari. 

b).- Estar donat d’alta en l’epígraf corresponent de l’Impost d'Activitats Econòmiques. 

c).- Satisfer els tributs establits per a este tipus de venda. 

d).- Estar al corrent del pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social i amb 

l’Administració Tributària, per part del propietari i dels treballadors/es contractats/des. 

e).- Reunir els requisits i condicions Higiènic-Sanitàries exigits per la normativa reguladora 

del producte objecte de venda. 

f).- Estar en possessió de l’Autorització Municipal corresponent. 

10.4. Per a instal·lacions que connecten amb habitatges o magatzems privats, el cablejat deu       de 

discórrer amb el compliment del Reglament d’Instal·lacions Elèctriques en Baixa Tensió. 

Article 11.- Drets i deures 

11.1. Els adjudicataris dels llocs tindran els següents deures: 

a).- Prestar l’activitat del mode disposat en la present ordenança i en les Lleis vigents sobre la 

matèria. 
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b).- Que per a poder connectar-se al subministrament elèctric de les instal·lacions municipals 

haurà de disposar  del corresponent certificat d’instal·lació signat per instal·lador autoritzat. 

Estarà prohibit connectar-se a les instal·lacions del enllumenat públic. 

c).- Atendre amb correcció als usuaris de l’activitat. 

d).- Indemnitzar a tercers dels danys que els ocasionarà el funcionament de l’activitat, excepte 

si s’hagueren produït per actes realitzats en compliment d’una orde donada per la Corporació. 

e).- Mantindre en perfecte estat de neteja el lloc que s’ocuparà. 

f).- Els adjudicataris dels llocs fixes per a la venda ambulant n sedentària tindran fins les  8,30 

hores per a començar a muntar les seues parades. Passada eixa hora perdrà el seu dret a 

col·locar-se al lloc habitual sols eixe dia, que podrà ser ocupat per l’interessat que estiga en eixe 

moment pendent de rebre lloc i mostre la documentació necessària al funcionari encarregat. Si 

l’adjudicatari del lloc fix es presenta més tard, el funcionar encarregat li assignarà un altre lloc 

per eixe dia. 

g).- Els adjudicataris dels llocs de venda no sedentària i quan ja estiga muntat “el mercadillo”, 

no podran entrar els seus vehicles per retirar la parada o per fer càrrega i descàrrega fins les 13 

hores. 

 

11.2.- Els utilitaris dels llocs gaudiran dels següents drets respecte a la Corporació: 

a).- Al gaudi dels llocs, dels que anaren adjudicataris dins dels límits establits en esta 

ordenança i la resta de normes sobre la matèria. 

b).- A l’explotació dels llocs davall el seu risc i ventura. 

c).- A la reparació de les deficiències observades en els llocs, sempre que estos foren 

imputables a la Corporació. 

 

11.3 Està prohibit als autoritzats dels llocs: 

a).- Exposar les mercaderies de manera que molesten o perjudiquen els altres venedors o 

compradors. 

b).- Utilitzar instal·lacions accessòries per a la venda o mostra de productes que puguen ser 

perjudicials per al públic en general. 

c).- Qualsevol alteració d’orde públic. 

d).- Produir danys en el domini públic local. 

e).- L’incompliment de les altres obligacions previstes en la present Ordenança així com les 

establides en les disposicions que incidisquen sobre la matèria. 

 

Article 12.- Infraccions 

Les infraccions de la present Ordenança i les alteracions del orde públic, així com les produïdes 

en matèria de defensa dels consumidors seran qualificades de lleus, greus o molt greus, atenent a 

criteris de riscos per a la salut, quantia del benefici obtingut, grau d’intencionalitat, gravetat de la 

alteració social produïda, generalització de la infracció, etc., seran sancionades per l’Alcaldia dins del 

límit competencial sancionador previst en la normativa d’aplicació, susceptibles d’aplicació per altres 

òrgans administratius. 

Article 13.- Transmissions i permutes dels llocs de venda no sedentària 

Es podran fer les transmissions del dret d’ús dels llocs o locals del mercat municipal de venda no 

sedentària en les condicions següents: 
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Els llocs seran transferibles per línia directa fins al 1er. grau de consanguinitat, sense cap gravamen, 

i hauran de comunicar a l’Ajuntament el canvi de la titularitat. 

Al mateix temps està prohibida la permuta, arrendament, i qualsevol classe de cessió siga gratuïta 

o onerosa a favor de tercers, dels llocs de venda no sedentària. 

DISPOSICIÓ FINAL. 

La present ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de 

la Província, sent aplicable a partir de l’1 d’abril de 2012, inici del segon trimestre, i continuarà vigent 

mentre no s’acorde la seva modificació o derogació expressa. 


	2. Parada no habitual exterior al mercat de venda no sedentària (mercat ambulant)

