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3.14 TAXA PER OCUPACIÓ DE LES PARADES DEL MERCAT D'ABASTIMENTS 

 
 
Article 1r. Concepte 
De conformitat amb el que establix l'article 58 en relació amb l'article 20 i següents, ambdós de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, i en virtut de la reordenació que 
establix el Títol II de la Llei 25/1998, de modificació del règim legal de les taxes estatals i locals, este 
Ajuntament fixa la taxa per l'ocupació de les parades de venda del Mercat municipal d'abastiments, 
que es regirà per la present Ordenança. 
 
Article 2n. Subjectes passius 
Seran subjectes passius de la taxa arreplegada en esta Ordenança els titulars de les parades del 
mercat municipal. 
 
Article 3r. Tarifa 
La tarifa de la taxa serà per a cada semestre natural, o fracció, la següent: 
 
a) Parades: 

Per cada metre quadrat o fracció: 22,54 € 
b) Part de la llotja de fruites i verdures: 

Per cada metre quadrat o fracció: 9,62 € 
c) Part de la llotja per a parades de flors (només els dijous): 

Per cada metre quadrat o fracció: 4,81 € 
 
Article 4t. Meritació 
La meritació de la taxa naix perquè l'Ajuntament en posa a disposició l'ocupació a favor del particular 
obligat al pagament; es renova el dia primer de cada semestre natural, fins que dure l'autorització de 
l'ocupació. 
 
Article 5é. Exempcions 
No es concediran més exempcions de pagament en les taxes fixades en esta Ordenança, que les 
que establisquen els preceptes legals aplicables. 
 
Article 6é. Normes de gestió 
1. El pagament de la taxa es realitzarà per semestres per mitjà de liquidació per ingrés directe, 
d’acord amb el Reglament general de recaptació, una vegada hi haja nascut l'obligació de pagament. 
 
2. La taxa podrà ser exaccionada per mitjà de la via de constrenyiment, sense perjuí que l'Ajuntament 
puga decretar el cessament en l'ocupació en cas d'impagament d’esta. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publique en el Butlletí Oficial de la Província, 
començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 1999 i romandrà en vigor fins a la seua 
modificació o derogació expressa. 
 


