
TAXA DE PRESTACIÓ DE SERVEIS EN MERCATS MUNICIPALS

Article 1r
De conformitat amb el previst en l'art. 20 del RDL 2/2004 de 5 de març que aprova el Text refós de
la Llei d'Hisendes Locals de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix el Taxa per prestació
de serveis en els mercats municipals, que es regirà per la present Ordenança.

Article 2n. Fet imposable
Constitueix  l'objecte  d'aquesta  taxa,  l'ús  comú,  especial  i  normal  dels  llocs,  amb  les  seues
instal·lacions  i  serveis  complementaris,  per  part  d'els  qui  en  els  mateixos  exercisquen  la  seua
activitat comercial.

Article 3r. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa regulada en aquesta Ordenança, les persones o entitats al favor de
les quals s'atorguen les llicències.

Article 4t.  Base imposable
Vindrà determinada pel tipus de lloc en el qual es presten els serveis de mercat.

Article 5é. Sistemes d'ocupació
A l'efecte d'aquesta taxa es distingeixen dos tipus d'ocupació:

- Ocupació fixa, que estarà subjecta a llicència municipal.
- Ocupació accidental de llocs vacants, que podrà realitzar-se indistintament per qualsevol

dels venedors que concórreguen al  mercat,  sense necessitat de llicència ni autorització prèvia, i
segons l'ordre que els vagen assignant els empleats del servei, en el moment d'anar a ocupar els
llocs.

Article 6é.  Meritació
La taxa reporta:
1.- Per a la taxa corresponent a la concessió de la llicència, en llocs d'ocupació fixa, en el moment
en què per l'Ajuntament es concedisca aquesta llicència.

2.- Per a les quotes d'ocupació dels llocs i prestació dels serveis:
a) En el cas de nova concessió, per adjudicació directa, el dia 1 del semestre en què es
produïsca i si és per traspàs el dia 1 del semestre següent al que s'aprove per l'Ajuntament.
b) En la resta dels casos el dia 1 de Gener.

3.- Per a les quotes derivades d'ocupació accidental en el mateix moment en què es produïsca la
mateixa.

4.- Una vegada reportat el preu en qualsevol d'aqueixes modalitats, només podrà ser retornat el seu
import, quan per causes alienes a l'interessat no poguera prestar-se el servei o realitzar-se l'ocupació.



Article 7é. Quota tributària i tarifes
La quota de llicència s'estableix en funció dels anys que falten per a la conclusió de la concessió
pels següents imports:

Caseta doble 20,04 Euros./any
Caseta xicoteta 12,02 Euros./any
Llotja   9,02 Euros./any
Bar 60,10 Euros./any

Les quotes per  ocupació accidental, s'estableixen pels imports següents:
Caseta xicoteta 1,98 Euros./dia
Llotja 1,98 Euros./dia

Les quotes d'ocupació permanent són les següents:
Caseta doble 324,55 Euros./any
Caseta xicoteta 222,37 Euros./any
Llotja 156,26 Euros./any
Bar 324,55 Euros./any

Article 8é.  Normes d'aplicació
1.- La quota de llicència es liquidarà d'una sola vegada. Mitjançant el pagament de la mateixa tindrà
el titular dret al gaudi d'aquesta durant el temps que reste per a la finalització de la concessió, venint
obligat l'interessat a la destinació del lloc per al servei públic, i al pagament de la cota anual segons
la tarifa vigent en l'exercici que corresponga.

2.-  El tipus de quota de llicència  tindrà la consideració de mínim, per la qual  cosa,  en cas  de
concurrència d'interessos sobre els llocs, servirà de base a l'alça per a la licitació per licitacions a la
plana, d'acord amb el Reglament de Béns.

3.-  Les  llicències  seran  transmissibles  pels  interessats  d'acord  amb  el  que  es  disposa  en  el
Reglament  de  Mercats  d'aquesta  Corporació.  La  transmissió  haurà  de  ser  objecte  de  publicitat
perquè, per part dels interessats, fins i tot el propi Ajuntament, puguen, si escau, exercir el dret de
tempteig.

4.- L'Ajuntament percebrà el 25% de l'import de la transmissió, no considerant-se transmissió el
gaudi de la llicència pel cònjuge, fills o pares del titular mort. 

5.- Les baixes definitives, sense traspàs, tindran efectivitat en el semestre següent al de la sol·licitud
de la mateixa.

Article 9é.  El pagament
Nascuda l'obligació de pagament, aquest es farà efectiu:

a) Les quotes de llicència, que seran indivisibles, dins dels 15 dies següents al de la notificació de la
concessió de la llicència.



b)  Les  quotes  anuals  se  satisfaran  mitjançant  rebut  semestral.  A aquest  efecte  s'elaborarà  per
l'Ajuntament un padró semestral que contindrà els elements necessaris per a la determinació del
deute.  L'aprovació del  padró i  els  períodes  de cobrament  en voluntària  s'anunciaran mitjançant
edicte de l'Alcaldia.

c) Les quotes d'ocupació accidental s'abonaran en el moment de sol·licitar la corresponent llicència,
mitjançant ingrés previ.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
El percentatge percebut per l'Ajuntament, s'aplicarà sobre l'import del traspàs, o com a mínim, sobre
el doble de l'import de la quota de llicència.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el BOP i s'aplicarà a partir del
dia 1 de gener de 2015, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expresses.
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