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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER 

OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB LLOCS DE VENDA 
AMBULANT 

 
 

1) FONAMENT LEGAL 
 
S' estableix aquesta  taxa de conformitat amb l'article 20 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 
de març. 
 
2) FET IMPOSABLE 
 

Constitueix el fet imposable l'ocupació de la via pública municipal amb parades 
de venda al mercat setmanal ambulant de Petra. 
 
3) SUBJECTES PASSIUS. 
 

Estan obligats al pagament d'aquesta taxa les persones físiques i jurídiques així 
com les entitats de l'article 35.4 de la Llei General Tributària que prèvia l'oportuna 
llicència, tinguin instal·lades parades de venda a la via pública en el mercat ambulant  
(actualmente ubicat al C/Ample) 

 
4) QUOTA TRIBUTÀRIA: 
 
La quantia de la taxa serà: 
 
                                      Dia   /  Mes  /  Trimestre  /   Semestre   /   Anual 
 
a) Parades de  4 m        12 e /   48 e /   129,60 e   /   172,80 e    / 201,60  e 
                                              
b) Parades de  8 m        14 e /  56 e /    151,20 e  /    201,60 e    / 235,20 e 
 
c) Parades de 12 m       16 e /   64  e/   172,80 e  /    230,40 e   /  268,80 e                                     
 
 
5) BENEFICIS TRIBUTARIS 
 

En l'aplicació d'aquesta taxa no s'admetrà cap exempció ni cap benefici tributari, 
a excepció dels expressament prevists a les normes amb categoria de llei o els derivats 
de l'aplicació dels tractats internacionals. 
 
6) ACREDITAMENT 
 
a) Es merita la taxa i sorgeix l'obligació de pagament quan es sol·liciti la preceptiva 
autorització 
per  a l'ocupació de parades de venda en la via pública al mercat setmanal de Petra.   
 
b) Quan s'ha produït l'ocupació o l'aprofitament especial sense sol·licitar llicència, 
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l'acreditament de la taxa té lloc en el moment de l'inici d'aquesta ocupació o 
aprofitament especial. 
 
7) NORMES DE GESTIÓ 
 
  El pagament de la taxa serà trimestral d’acord amb els mesos d’ocupació 
prevists i es farà efectiu mitjançant autoliquidació en el moment de presentar la 
sol·licitud d’ocupació de parades de venda. La falta de concurrència al mercat no 
comportarà en cap cas la devolució de les taxes abonades previament. 
 
8) INFRACCIONS I SANCIONS. 
 

En tot el relatiu a infraccions tributàries i la seva qualificació, així com a les 
sancions que a les mateixes correspongui en cada cas, s’aplicaran les normes 
contingudes a la Llei General Tributaria i al Reglament General de Recaptació vigents. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL.- La present ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener del 
2009 sempre 
que previamente s’hagi procedit a la publicació íntegra en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears de l’acord  d’aprovació definitiva atès l’art.17.4 del RD Legislatiu 2/2004. 
 


