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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA REGULADORA DE LA 
VENDA AMBULANT PUNTUAL  
 
Article 1. Concepte 
 
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i d’acord amb allò 
que es disposa en els articles 15 al 27 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de 
les hisendes locals, actualitzats per la Llei 25/98, de 13 de juliol, de modificació del règim 
legal de les Taxes Estatals i Locals i de reordenació de les Prestacions Patrimonials de 
Caràcter Públic, aquest Ajuntament estableix la “ Taxa reguladora de la venda ambulant 
puntual “, que s’ha de regir per la present Ordenança Fiscal, les normes de la qual s’atenen a 
allò que preveu l’article 58 de la Llei 39/1988 esmentada. 
 
Article 2. Fet Imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa regulada en aquesta ordenança la venda ambulant 
puntual en terrenys públics, malgrat no tenir la condició legal de carrers i els llocs i espais de 
lliure accés per al públic, que es realitzi en parades, quioscs, vehicles, sobre mantes o 
similars. 
 
Article 3. Subjecte Passiu 
 
Són subjectes passius contribuents obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta 
Ordenança, les persones físiques i jurídiques i les entitats a que es refereix l’Article 35 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, reguladora de la Llei General Tributària, a favor de les 
quals s’atorguin les llicències municipals, les que sense llicència realitzin els actes subjectes a 
tributació, sense perjudici de les sancions que corresponguin. 
 
Article 4. Responsables 
 

- Han de respondre solidàriament de les obligacions del subjecte passiu les persones 
físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei General Tributària. 

- Han de ser responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics i 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei General Tributària. 
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Article 5. Acreditament i Període Impositiu 
 
La Taxa per la venda ambulant puntual i aprofitament específic del sòl públic, s’acredita i 
neix l’obligació de contribuir en el moment en que s’iniciï l’ús o l’aprofitament, amb  
 
independència que s’hagi sol·licitat o no la corresponent llicència municipal. El període 
impositiu serà el de la durada de cada aprofitament o utilització. 
 
Article 6. Quota tributària 
 
Les quotes de la Taxa regulada en la present Ordenança es determinaran calculant el següent 
polinomi, en base als imports dels seus factors i d’acord amb les normes específiques que 
s’estableixen per l’aprofitament definit a cada epígraf: 
 
QUOTA= TB x S x FCA x T 
 
En el que: 
 
TB: Tarifa bàsica 0,40€ dia 
S: Superfície en metres quadrats de l’aprofitament, arrodonits per excés 
FCA: Factor Corrector d’aprofitament segons l’ús i activitat al que es destina 
T: Durada de l’aprofitament. La unitat de la durada vindrà expressada en dies ( 1 = 1 dia). 
Les durades inferior a 12 hores, T=0,5. 
 
Epígraf: 
 

- Venda ambulant puntual en parades, quioscs, vehicles, sobre mantes o similars:                
TB = 0,40€/dia 
S = la que se n’ocupi, i a efectes de càlcul, s’aplicarà un mínim de 8m2 
FCA = 7 
T = nombre de dies 

 
Article 7. Gestió, recaptació i afectació 
 
La gestió i recaptació de la taxa regulada en aquesta ordenança, per la venda ambulant 
puntual en parades, quioscs, vehicles, sobre mantes o similars, correspondrà al personal que 
es designi per part de l’Ajuntament. 
 
L’import recaptat per les referides taxes formarà part dels ingressos de l’Ajuntament. 
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Article 8. Exempcions i bonificacions 
 
No s’ha de concedir cap exempció ni bonificació en el pagament de les Taxes regulades a la 
present Ordenança. 
 
 
Article 9. Forma de pagament 
 
L’obligació del pagament de la taxa regulada en la present Ordenança neix des de que 
s’atorga la utilització privativa o l’aprofitament especial, havent-se de realitzar : 
 

1) La taxa per venda ambulant puntual en parades a l’exterior, es pagaran mitjançant 
rebut que lliurarà el personal designat per l’Ajuntament d’Aldover. 

 
 
Article 10. Normes de gestió 
 
- D’acord amb allò que preveu l’article 24.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, si amb l’ocasió dels aprofitaments regulats en aquesta 
Ordenança es produís la destrucció o deteriorament del domini públic local, els subjectes 
passius, sens perjudici del pagament de la taxa corresponent, restaran obligats al 
reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació. 
 
- Les quantitats exigibles de conformitat amb les tarifes establertes a l’article 6è, s’han de 
liquidar per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i han de ser irreductibles pels períodes 
naturals de temps assenyalats. 
 
- Les persones interessades en la concessió dels aprofitaments regulats en aquesta Ordenança 
han de sol·licitar prèviament la llicència corresponent. 
 
- L’Ajuntament liquidarà la taxa regulada en la present Ordenança a les persones o entitats 
que realitzin els aprofitaments, encara que no disposin de l’oportuna llicència municipal.  
 
 
Article 11. Infraccions i Sancions 
 
Per tot allò que fa a la qualificació d’infraccions tributàries, i també de les sancions que els 
corresponguin en cada cas, s’ha d’actuar d’acord amb la Llei General Tributària. 
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Disposició Final 
 
La present Ordenança Fiscal, ha estat aprovada provisionalment en la sessió plenària 
celebrada el 18 de febrer de 2004 i, sortirà efectes un cop publicat en el BOPT l’acord 
d’aprovació definitiu i el text íntegre de la mateixa. Pel que fa a la vigència, ha de romandre 
en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses. 
 
 
 
 


