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TASA REGULADORA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS 
DE VENTA, ESPECTACULO, ATRACCIONES, O ENTRETENIMIENTO, SITUADOS 
EN TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL, ASÍ COMO INDUSTRIAS 
CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO. 

 

ANTECEDENTES 
 
 

1. Aprobación de la Ordenanza en sesión plenaria de 27 de Octubre de 1998 
Publicación aprobación provisional en el BOP de 5/11/1998 
Publicación aprobación definitiva en el BOP DE 19/02/1999. 

       
 

2. Modificación publicada en el BOP nº 32 del 7/2/2002. 
Modifica el art. 6 (Cuota tributaria) 

 
 
       3.- Modificación Publicada en el BOP nº 310 de 30 /12/2006 
            Se modifica el artículo 6 (Cuota tributaria). 
            Se añade un apartado segundo al artículo 6.  
 
            Publicación aprobación provisional en el BOP nº 277 de 21/11/2006 
            Publicación aprobación definitiva en el BOP nº 310 de 30/12/2006. 
            Entrada en vigor a partir del 1 de Enero de 2007. 
 
        4.- Modificación publicada en el BOP nº  300 de 18/12/2009 
             Se modifica el art. 6º apartado 2 párrafo 2º. 
   
             Aprobación de la modificación por el Pleno de 27 de octubre de 2009 
             Publicación aprobación provisional en el BOP nº 264 de 6/11/2009 
             Publicación aprobación definitiva en el BOP nº 300 de 18/12/2009 
             Entrada en vigor a partir del 1 de Enero de 2010 

  
5.- Modificación publicada en el BOP nº 3, de 05/01/2022 
 
  Aprobación de la modificación por el Pleno de 25 d’octubre de 2021 
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(*)ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER INSTAL·LACIÓ DE LLOCS, 
BARRACAS, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES, ATRACCIONS O ESBARJO, 
SITUATS EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC LOCAL, AIXÍ COM INDÚSTRIES DE 
CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC 

___ 
Fundament legal 

 
 Article 1r.- Aquesta Entitat local, fent ús de la facultat que li concedeix l'art. 
133.2 de la Constitució Espanyola i d'acord amb el que es disposa en l'article 106, 
apartat 1, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i fent 
ús de la facultat reglamentària que li atribueix l'article 15, apartat 1, i de conformitat 
amb el que es disposa en els arts.15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, i conforme al que es preveu en l'article 20 
d'aquesta, modificat per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del Règim legal 
de les Taxes de les Entitats Locals i de Reordenació de les Prestacions Patrimonials 
de Caràcter Públic estableix la TAXA per INSTAL·LACIÓ DE LLOCS, BARRACAS, 
CASETES DE VENDA, ESPECTACLES, ATRACCIONS O ESBARGIMENT, SITUATS 
EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC LOCAL, AIXÍ COM INDÚSTRIES DE CARRER I 
AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC, l'exacció del qual s'efectuarà amb 
subjecció al que es preveu en aquesta Ordenança i en l'Ordenança fiscal general 
sobre gestió, recaptació i inspecció de tributs locals. 
 

Fet imposable 
 
 Article 2n.- El pressupost de fet que determina la tributació per aquesta taxa el 
constitueix el següent suposat d'utilització privativa o aprofitament especial del domini 
públic local: Instal·lació de llocs, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions 
o esbarjo, situats en terrenys d'ús públic local, així com indústries de carrer i ambulants 
i rodatge cinematogràfic, previst en la lletra n) de l'apartat 3 de l'article 20 de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals. 
 
Subjecte passiu 
 
 Article 3r.- Són subjectes passius d'aquesta taxa, en concepte de contribuents, 
les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'article 33 de 
la Llei General Tributària, que gaudisquen, utilitzen o aprofiten especialment el domini 
públic local en benefici particular, conforme al supòsit que s'indica en l'article anterior.  
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los 
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades 
en general, en los supuestos y con el alcance previsto en el artículo 40 de la citada 
Ley. 

Exempcions, reduccions i bonificacions 
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Article 5é.- D'acord amb el que s'estableix en l'article 9 del RDL 2/2004,,pel 
qual s’aprova el Text Refós d ela Llei d’Hisendes locals, no podran reconéixer-se altres 
beneficis fiscals que els expressament previstos en les normes amb rang de Llei o els 
derivats de l'aplicació de Tractats internacionals. 
 
Quota tributària 
 
(*1 ) Article 6é.-  
1r. La quantitat a liquidar i exigir per aquesta taxa s'obtindrà de la següent manera: per 
cada metre o fracció de més i dia: 0,81 €. 
 
(*2 ) 2. *º Venda no sedentària. La quota es podrà satisfer anticipadament. S'aplicarà 
una bonificació d'un 20% als venedors que acudisquen habitualment al mercat, amb 
una freqüència setmanal, i opten per satisfer per una sola vegada la quota 
corresponent al període anual. 
 
(*3 ) Per a ser beneficiari de la bonificació la sol·licitud i el pagament de la taxa s'haurà 
de satisfer entre l'1 d'Octubre i fins al 29 de Desembre o immediatament hàbil 
posterior, de l'any anterior a aquell pel qual se sol·licita l'ocupació de sòl. 
 
Amb efectes exclusius per a l'any 2010 la sol·licitud i el pagament de la taxa es podrà 
realitzar fins al 31 de gener o immediatament hàbil posterior. 

 
Meritació 

 
 Article 7é.- Aquesta taxa es meritarà per primera vegada quan s'inicie l'ús 
privatiu o l'aprofitament especial que origina la seua exacció, si haguera tingut lloc 
sense la preceptiva llicència d'ocupació; amb la presentació o sol·licitud d'ocupació o 
aprofitament i tractant-se d'un aprofitament autoritzat i prorrogat, des de l'1 de gener 
de cada any. 
 

Declaració i ingrés i normes de gestió 
 
 Article 8é.-  
 

1. Les quantitats exigibles es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o 
realitzat, sent irreductibles pel període autoritzat. 
 
 2. Les persones o entitats interessades en la concessió hauran de sol·licitar 
prèviament la consegüent autorització, fent constar la superfície de l'aprofitament i els 
elements que s'instal·laran o utilitzar així. 
 
a) La gestió, liquidació i pagament del deute tributari podrà realitzar-se per qualsevol 
dels 
sistemes autoritzats per la Llei. 
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b) Tractant-se de noves autoritzacions, per ingrés directe en la Tresoreria Municipal o 
Entitat col·laboradora designada per l'Ajuntament, sense el justificant del qual no podrà 
retirar-se la llicència. 
b) La cobrança en recaptació voluntària de les quotes trimestrals s'efectuarà l’ultim dia 
del trimestre. 
c) Les quotes diàries es liquidaran i recaptaran mitjançant ingrés previ. 
 

3. Comprovades les sol·licituds formulades, d'estimar-se conformes, es 
concediran les autoritzacions. En cas contrari, es notificarà a l'interessat a fi de que 
esmene les deficiències, i es girarà la liquidació complementària que procedisca. Les 
autoritzacions es concediran una vegada esmenades les diferències i realitzat l'ingrés 
complementari. . L'ingrés s'efectuarà en les Oficines de Recaptació Municipal o 
Entitats Col·laboradores que l'Ajuntament assenyale a aquest efecte i els terminis i 
formes d'ingrés seran els establits en l'Ordenança General de Recaptació i en les Lleis 
reguladores a aquest efecte. 

  
4. La falta de pagament de més d'una quota periòdica serà causa d'extinció de 

l'autorització. 
 

5. Autoritzada l'ocupació, s'entendrà prorrogada automàticament mentre no se 
sol·licite la baixa per l'interessat o es declare la seua caducitat. 
 

6. La presentació de la baixa farà efecte a partir del primer dia del mes següent 
al període autoritzat. La no presentació de la baixa determinarà l'obligació de continuar 
abonant la taxa. 
 

 7. Les quotes líquides no satisfetes dins del període voluntari, es faran 
efectives en via de constrenyiment, conformement a les normes del vigent Reglament 
General de Recaptació i a l'Ordenança de Recaptació d'aquest Ajuntament 
 

 8. Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables, aquelles quotes que 
no hagen pogut fer-se efectives pel procediment de constrenyiment, per a la declaració 
del qual es formalitzarà l'oportú expedient, d'acord amb el que es preveu en el citat 
Reglament. 
 

 9. Quan en ocasió dels aprofitaments es produïren desperfectes en el 
paviment o instal·lacions de la via pública, els subjectes passius o els seus substituts 
responsables hauran de reintegrar totalment les despeses de reconstrucció o 
reparació dels desperfectes o reparar els danys causats. Si els danys foren 
irreparables, l'entitat serà indemnitzada en quantia igual al valor dels béns destruïts o 
l'import de la deterioració dels danyats, sense que aquests imports es puguen 
condonar total ni parcialment 
 
10. Els emplaçaments, instal·lacions, llocs, etc. podran traure's a licitació pública 
abans de la celebració de les fires i el tipus de licitació, que servirá de base, serà la 
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quantia fixada en les Tarifes d'aquesta Ordenança. Es procedirà amb antelació a la 
subhasta a la formació d'un pla dels terrenys disponibles per a ser subhastats, 
numerant les parcel·les que hagen de ser objecte de licitació i assenyalant la seua 
superfície. Així mateix s'indicaran les parcel·les que puguen dedicar-se a cotxes de 
xoc, circs, teatres, exposició d'animals, etc. 
 
11. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides ni 
subarrendades a tercers.” 
 

Infracciones y sanciones 
 
 Capitol I.- Procediment Sancionador.- 
 
Artícle 9.- Aquest Ajuntament exercirà la competència en matèria d'inspecció, vigilant i 
garantint a través dels seus serveis municipals el compliment dels titulars de llicències 
per a l'exercici de venda ambulant, i de quant es disposa en la normativa que resulte 
de aplicación  i especialment de les exigències i condicions higiènic-saniàriess 
establides en la legislació, podent intervindre els productes objecte de venda com a 
acció cautelar en el cas que pogueren causar risc per a la salut o seguretat dels 
compradors o no siga justificada la seua procedència. De tot això informarà 
convenientment els òrgans competents en la materia. 
 
Article 10.- Procediment sancionador. 
1.- Sense perjudici de la competència sancionadora dels òrgans de la Generalitat en 
matèries de la seua competència, les infraccions al que es disposa en la present 
Ordenança seran sancionades per l'Ajuntament d'acord amb les competències que li 
són pròpies. 
2.- Serà òrgan competent per a incoar i resoldre dins de les facultats que la legislació 
vigent atribueix el/la Sr/a Alcalde/-essa. 
3.- El procediment s'iniciarà d'ofici per l'Administració municipal, bé per propia iniciativa 
en virtut de la funció inspectora, bé a conseqüència d'ordre superior, petició raonada o 
denúncia. 
4.- Per a la imposició de sancions serà necessari seguir el corresponent procediment 
sancionador conforme al que es preveu en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
Article 11. Responsabilitat de la infracció. 
 1.- Els titulars de les autoritzacions municipals per a la venda no sedentària seran 
responsables de les infraccions que es cometen per ells mateixos, els seus familiars, o 
assalariats que presten els seus serveis en el lloc de venda, de conformitat amb el que 
s'estableix respecte a les condicions de venda. 
 En el cas de persones jurídiques seran aquestes les responsables de les infraccions.  
 
2.- L'exigència de la corresponent responsabilitat per via administrativa serà 
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independent de la qual, si escau, procedisca exigir a través de la via jurisdiccional 
ordinària.  
 

Capítol II Infraccions i sancions. 
 
 Article 12. Infraccions.  
1.- Les infraccions es classificaran en lleus, greus i molt greus. 
 
2.- Es consideraran infraccions lleus les següents: 
a) Les discussions i altercats que no produïsquen escàndol. 
b) La falta d'higiene dels llocs, que no suposen infracció de normes sanitàries. 
c) La inobservança de les ordres donades per les autoritats municipals. 
d) No complir l'horari d'inici i terme del mercat, establit per l'Ajuntament. 
e) La no col·locació de relació de preus, en lloc visible. 
f) La circulació o estacionament de vehícles dins dels mercats, fora de l'horari permés. 
g) Exercir l'activitat fora dels dies, hores i llocs degudament autoritzats per l'Autoritat 
Municipal, o realitzar-ho de manera itinerant per la població. 
h) Incompliment reiterat de falta de neteja del lloc, afectant el domini públic, una 
vegada finalitzada el període diari de mercat 
i) Incompliment del deure d'exhibir la informació, comunicació o autorització exigides 
(no exposar de manera visible les dades personals, el document en què conste la 
corresponent autorització municipal, direcció per a la recepció de les possibles 
reclamacions, falta d'identificació del comerciant en el comprovant de venda, si n'hi 
haguera…). 
j) Realització d’activitats comercials sense autorització 
K) Qualsevol altra infracció que no siga considerada greu o molt greu, en la present 
ordenança. 
 
3.- Es consideren infraccions greus la reincidència en la comissió de les lleus, i les que 
a continuació es detallen: 
a) Pertorbació greu de la convivència amb les altres persones que exercisquen la 
venda ambulant o que afecte directament l'exercici legítim dels seus drets o activitats. 
b) Realització reiterada d'activitats comercials sense l'autorització exigida o amb 
incompliment de les condicions administratives i sanitàries imposada en aquesta. 
e) Realització reiterada d'activitats comercials en horaris o períodes no autoritzats o 
amb extralimitació dels autoritzats o que es referisquen a productes diferents dels 
autoritzats. 
f) Conducta obstruccionista a la pràctica de comprovacions i inspeccions de les 
Administracions Públiques (no facilitar informació o col·laboració, falsejar dades, 
resistència, coacció o amenaça als encarregat d'exercir aquestes funcions, etc.). 
g) Danys ocasionats intencionadament en les instal·lacions mòbils situades en la via 
pública. 
 
4.- Es consideren infraccions molt greus la reincidència en la comissió de les greus, i 
qualsevol de les quals s'enumeren a continuació: 
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a) Pertorbació important de la convivència amb les altres persones que exercisquen la 
venda ambulant o que afecte directament l'exercici legítim dels seus drets o activitats, 
sempre que no estiga inclosa en els supòsits recollits per la Normativa de Protecció de 
la Seguretat Ciutadana. 
b) L'impediment de l'ús del servei a altres comerciants amb dret a la seua utilització. 
c) L'impediment o la greu i rellevant obstrucció al normal funcionament del servei. 
d) Posar en perill físic a qualsevol usuari o al personal sempre que medie dol o 
negligència greu. 
e) Actes de deterioració  greu rellevant de les instal·lacions o elements del servei 
públic. 
 
Article 13.-Sancions 
 
1. Les sancions que s'aplicaran a les infraccions d'aquesta Ordenança, seran les 
següents: 
a) Les infraccions lleus se sancionaran  

 amb multa de fins a 750€ 

 Apercibiment 

 Suspensió de l’activitat fins a 1 setmana. 

  
b) Les infraccions greus se sancionaran  

 amb multa de fins a 1500€ 

 suspensió de l’activitat fins a tres setmanes 
 
c) Les infraccions molt greus se sancionaran amb multa de fins a 3000€. 
 
2. Les sancions es graduaran atenent criteris com ara: 
a) La intensitat en la pertorbació o obstrucció causada al normal funcionament d'un 
servei públic. 
b) La premeditació o grau d'intencionalitat en la comissió de la infracció. 
c) El tipus de perjudicis, incomoditat i danys causats a l'Administració o als ciutadans. 
d) La continuïtat en la comissió de la mateixa infracció. 
e) La repercussió en la convivència, tranquil·litat o exercici de drets legítims d'altres 
persones, o a la salubritat o adorn públic. 
f) L'impediment de l'ús d'un servei públic per una altra o altres persones amb dret a la 
seua utilització. 
g) La rellevància dels danys causats en espais públics, així com en equipaments, 
infraestructures, instal·lacions o elements d'un servei públic. 
 h) El benefici econòmic obtingut amb la comissió de la infracció. 
 
 
Article 14.- Prescripció 
 
Les infraccions molt greus prescriuran als tres anys, els greus als dos anys i les lleus 
als sis mesos. 
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Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran als tres anys, les imposades 
per faltes greus als dos anys, i les imposades per faltes lleus a l'any. 
 

 Disposición final. 
La presente modificación  no entrará en vigor hasta que el acuerdo definitivo de  

modificación y el texto de la modificación se haya publicado en el “Boletín Oficial de la 
Provincia”. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


