
 

 

 
 
 
 
 
 

Ajuntament de Massanassa 
 
 
 
 

Àrea de Tresoreria 
 

Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa 
per l’Ocupació de la Via Pública 

amb Llocs de Venda no Sedentaris 
en el Mercat Setmanal 

 
 
 

Octubre 2020 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modificacions publicades en B.O.P. 
 
 7 d’octubre de 2020 Núm. 194 
 6 de febrer de 2013. Núm. 31 
 28 de juliol de 2007. Núm. 178 
  
 



Ordenança Fiscal de la Taxa del Mercat Setmanal 
Àrea de Tresoreria 

HAC-013-2010_va Ajuntament de Massanassa 2 
 

EDICTE 
 
En compliment del que establix l’article 17.4 del text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
es publica el text íntegre de les Ordenances aprovades que se citen a continuació. 
 
La present publicació, de l’acord definitiu elevat a tal categoria, es realitza en 
virtut de Resolució de l’Alcaldia de 16 de juliol de 2007, que correspon a 
l’aprovació de: 

 
Annex I: Ordenança Fiscal de la Taxa per ocupació de la via pública amb 
llocs de venda no sedentaris en el mercat setmanal. 
 
Annex II: Ordenança Fiscal de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús 
públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, 
puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues. 

 
 

Annex I. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L'OCUPACIÓ DE LA VIA 
PÚBLICA AMB LLOCS DE VENDA NO SEDENTARIS EN EL MERCAT SETMANAL 

 
 

Article 1r. FONAMENT I NATURALESA 
 
A l’empara del que preveuen els articles 57 i 20.3.n) del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’este text 
legal, este Ajuntament establix la taxa per instal·lació de parades, barraques, casetes 
de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del 
carrer i ambulant i rodatge cinematogràfic que es regirà per la present Ordenança 
fiscal. 
 
 

Article 2n. FET IMPOSABLE 
 
Constituïx el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local 
que beneficia de mode particular als subjectes passius i que es produïx per la 
instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats 
en terrenys d’ús públic local, així com indústries del carrer i ambulant i rodatge 
cinematogràfic. 
 
 

Article 3r. SUBJECTES PASSIUS 
 
1. Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, així com les 
entitats a què es referix l’article 35.4 de la Llei General Tributària a favor de les 
quals s’atorguen les llicències per a disfrutar dels aprofitaments especials que 
constituïsquen el fet imposable d’esta taxa. 
 
2. Els subjectes passius que residisquen en l’estranger estaran obligats a designar un 
representant amb domicili en territori espanyol i a comunicar la designació a 
l’Ajuntament. 
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Article 4t. RESPONSABLES 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tals en la Llei General Tributària i en l’Ordenança General.  
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, amb audiència prèvia de 
l’interessat, es dicte acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General 
Tributària. 
 
 

Article 5t. BENEFICIS FISCALS 
 
1. L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligats al 
pagament de la taxa quan sol·liciten llicència per a procedir als aprofitaments 
especials referits en l’article 1 d’esta Ordenança, necessaris per als servicis públics 
de comunicacions que exploten directament i per a altres usos que immediatament 
interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 
 
2. No s'aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació de la deute. 
 
 

Article 6t. QUOTA TRIBUTÀRIA 
 
1. La quota a satisfer per esta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes en 
els apartats següents: 

 
Tarifa primera. Mercats setmanal dels dissabtes 
 
La unitat de càlcul s’establix com a referència en 0'518513 EUR m2 i dia, 
sent la tarifa efectiva a aplicar la següent: 
 
 Tarifa 

1. Llicències per a ocupacions de terrenys amb parades de i llocs de venda 
de qualsevol classe de béns o servicis etc. Per a mòduls de 2 m de 
profunditat i per cada semestre natural o fracció: 

 

1.1 Mòdul de 3 m: 80,89 € 

1.2 Mòdul de 4 m: 107,85 € 

 
 

2. Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzen procediments de 
licitació pública, l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la 
proposició sobre la qual recaiga la concessió, autorització o adjudicació. 
 
 

Article 7m. MERITACIÓ 
 
1. La taxa es meritarà quan s’inicie l’aprofitament especial, moment que, a estos 
efectes, s’entén que coincidix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa va ser 
sol·licitada. 
 
2. Sense perjuí del que preveu el punt anterior, serà necessari depositar l’import de 
la taxa quan es presente la sol·licitud d’autorització per a procedir a les instal·lacions 
de les quals deriven els aprofitaments especials regulats en esta Ordenança. 
 
3. Quan s’ha produït l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, la meritació 
de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’este aprofitament. 
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4. En els supòsits d’ocupacions del domini públic que s’estenguen a diversos periodes 
semestrals, la meritació tindrà lloc el primer dia natural de cada semestre, excepte 
en els supòsits d’inici o cessament en l’ocupació. 
 
 

Article 8u. PERÍODE IMPOSITIU 
 
1. El període impositiu coincidirà amb el semestre natural excepte els supòsits d’inici 
de l’activitat en què es produirà l’inici en la data d’autorització o inici efectiu de 
l’ocupació. La tarifa reflectida en l’article 6 tindrà caràcter irreductible, tant en el 
supòsit d’inici com de cessament de l’activitat. 
 
2. Si no s’autoritzara la instal·lació sol·licitada, o per causes no imputables al 
subjecte passiu no es poden realitzar els aprofitaments especials, procedirà la 
devolució de la taxa satisfeta. 
 
 

Article 9é. RÈGIM DE DECLARACIÓ I D'INGRÉS 
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, en els supòsits següents: 

 
a) Ocupacions del domini públic local que es produïsquen una vegada iniciat 
el període impositiu. 
 
b) En el supòsit de tramitació de procediment públic de licitació per a 
renovar, prorrogar o ampliar les autoritzacions. 
 
c) Primer període impositiu de les ocupacions del domini públic local 
extensives a diversos exercicis. 
 

2. Quan se sol·licite autorització per a disfrutar dels aprofitaments especials es 
presentarà degudament omplit l’imprés d’autoliquidació de la taxa. 
 
Alternativament, poden presentar-se en el Servici Municipal corresponent els 
elements de la declaració a fi de que es preste l'assistència necessària per a 
determinar el deute. 
 
3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a fi de que puga satisfer la quota en aquell 
moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi 
abonaré. 
 
4. En el cas de es prorroguen les autoritzacions de l’any anterior el procediment de 
cobrament serà en règim de padró anual. El període de cobrament es publicarà en el 
BOP. El mig de pagament serà la domiciliació bancària. Per a això s’haurà de facilitar 
a l’Ajuntament el Codi Compte Client de el compte bancari en què s’efectuarà el 
càrrec bancari de l’import anual de l’ocupació. 
 
5. L’impagament de la taxa en període voluntari constituirà motiu de revocació de 
l’autorització. 
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Article 10é. NOTIFICACIONS DE LES TAXES 

 
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que es prorroguen durant diversos 
periodes, la primera liquidació, o la confirmació de l’autoliquidació, es notificarà 
personalment al sol·licitant junt amb l’alta en el registre de contribuents. 
 
La taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, per mitjà de l’exposició 
pública del padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini d’un mes 
comptat des de quinze dies abans de l’inici del període de cobrament. 
 
2. Els períodes de cobrament s'anunciaran per mitjà de publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província. 
 
 

Article 11é. INFRACCIONS I SANCIONS 
 
Pel que fa a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada 
en esta Ordenança, resulten procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General 
Tributària i l’Ordenança General. 
 
 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
Tarifa a aplicar en l’exercici d’entrada en vigor de la present Ordenança. 
 
En l’exercici d’entrada en vigor de la present ordenança podran coexistir 
autoritzacions anuals amb semestrals. Les primeres correspondran a aquells que 
hagen sol·licitat i abonat la taxa per periode i import anual i les segones a aquells 
que ho hagen fet en periode i import semestral. 
 
 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Derogació de la tarifa establida en l’Ordenança de la Taxa per instal·lació de quioscos 
en la via pública. 
 
A l’entrada en vigor de la present Ordenança quedarà derogada la tarifa de 
l’esmentada ordenança referida a llocs de venda no sedentària en mercats 
ambulants. 
 
 

DISPOSICIÓ ADICIONAL PRIMERA 
 
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa 
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. 
 
Els preceptes d’esta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reproduïsquen 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desplegament, i aquelles en què es 
facen remissions a preceptes d’esta, s’entendrà que són automàticament modificats 
y/o substituïts, en el moment en què es produïsca la modificació dels preceptes 
legals i reglamentaris de que porten causa. 
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DISPOSICIÓ ADICIONAL SEGONA 

 
Suspensió de la meritació de la taxa. 
 
Amb efectes 15 de març de 2020 i fins a 31 de desembre de 2020 se suspèn la 
meritació de la taxa regulada en la present Ordenança. Aquesta suspensió afectarà 
aquelles ocupacions autoritzades prèviament al 15 de març de 2020 i fins i tot a les 
noves ocupacions i modificacions de les prèviament autoritzades que eventualment 
pogueren concedir-se dins de l'exercici 2020. Procedirà el reintegrament de les 
quantitats pagades pels contribuents corresponents a ocupacions que excedisquen la 
data de 14 de març de 2020, en la part proporcional corresponent i prèvia sol·licitud 
d'interessat. Aquesta devolució no implicarà la percepció d'interessos de demora per 
aquestes quantitats. Al costat de la sol·licitud haurà d'aportar-se únicament 
l'acreditació de la identitat del sol·licitant, si no es formula per la seu electrònica, i 
el formulari de manteniment de tercers del compte corrent bancari en la qual es 
desitge rebre la transferència. 
 
 

DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el 30 d’abril de 2020 i que ha quedat definitivament aprovada en 
data 24 de setembre de 2020, regirà des de l’endemà de la publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província (7 d’octubre de 2020) i es mantindrà vigent fins a la 
seua modificació o derogació expressa. 
 

 


