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TAXA PER LA PRESTACIÓ
D’ABASTOS

DEL

SERVEI

PÚBLIC

DE

MERCAT

Article 1. Fonament
En ús de les facultats reconegudes en els articles 106 de la Llei 7/85,
Reguladora de les Bases de Règim Local, i 58 de la Llei 39/88, Reguladora
de les Hisendes Locals, de conformitat amb allò disposat en els articles 15 a
19 de la Llei 39/88, aquest Ajuntament estableix la Taxa per la prestació del
servei de MERCAT D’ABASTOS.
Article 2. Fet Imposable
Constitueix el fet imposable de la Taxa la utilització dels serveis de Mercat
d’Abastos.
Article 3. Subjecte Passiu
Són subjectes passius de la taxa regulada en aquesta Ordenança tots els
que es beneficien o utilitzen el servei públic de Marcat d’Abastos.
Article 4. Adjudicació de Parades
1.- L’adjudicació de parades es realitzarà, si hi ha més d’un sol·licitant,
mitjançant subhasta pel sistema de licitació al més-dient, a favor del
millor postor. La licitació versarà exclusivament sobre el preu
d’adjudicació, sent les postures mínimes les que s’assenyalen per a
cada classe de parada en la tarifa d’aquesta Ordenança, per “tarifa
d’adjudicació”.
2.- Si només ho sol·licitara una persona es podrà realitzar directament,
mitjançant el pagament de l’esmentada “tarifa d’adjudicació”.
3.- En qualsevol cas haurà de ser objecte de publicació en el tauler d’avisos
del Mercat d’Abastos, de la sol·licitud o sol·licituds presentades, per
termini de 10 dies, convocant la resta de les persones interessades
perquè puguen presentar en l’esmentat termini la resta de sol·licituds
que consideren oportunes, i s’haurà d’acreditar el resultat de la
convocatòria en el respectiu expedient d’adjudicació.
4.- Tota sol·licitud haurà de precisar el destí de la parada, i concretar la
classe d’articles la venda dels quals s’hi pretén realitzar.
5.- Serà competència de l’Alcaldia la concessió o adjudicació de parada;
l’expedient haurà de resoldre’s en un mes i s’entendrà denegada la
sol·licitud per silenci administratiu.

6.- Mensualment, el conserge del Mercat col·locarà en el tauler d’anuncis la
llista de parades vacants que siguen susceptibles de petició.
7.- Cas que es produïsca el desistiment o renúncia del dret a ocupar la
corresponent parada dins dels sis mesos següents a la seva adjudicació,
l’Ajuntament procedirà a la devolució de la tarifa d’adjudicació; aquesta
devolució sols podrà efectuar-se una vegada per a un mateix subjecte.
No procedirà en canvi la devolució de les mensualitats de la tarifa
d’ocupació que s’hagen meritat fins al desestiment.
Article 5. Transmissió
1. La titularitat de les parades podrà ser objecte de transmissió, prèvia la
corresponent autorització que atorgarà la Comissió Municipal de Govern
a la vista de la sol·licitud que suscriguen el cedent i el cessionari.
2. La transmissió de la titularitat requerirà:
a) El cedent haurà d’estar al corrent en el pagament de les quotes
meritades per raó d’aquesta taxa o s’haurà de comprometre el
cessionari a assumir-ne el pagament.
b) Acreditar el grau de parentiu que uneix al cedent i al cessionari.

3. L’autorització del traspàs de titularitat de parada permanent meritarà la
“tarifa per traspàs” que per a cada classe de parada assenyala aquesta
Ordenança.
Article 6. Caducitat
1. Les adjudicacions de parades fixes i ulteriors transmissions caducaran:
a) Pel no pagament de la "tarifa d'ocupació" per termini superior a una
mensualitat.
b) Per destinar la parada a finalitat distinta d'aquella per a la qual es va
adjudicar.
c) Per no usar la parada per a cap finalitat de venda per termini superior
a dos mesos.
2. En qualsevol cas, prèviament a la declaració de caducitat, haurà de
posar-se en coneixement del respectiu titular amb la finalitat que puga
corregir-se la causa de caducitat en el termini que li assenyale la
Comissió Municipal de Govern, que no serà inferior a cinc dies ni superior
a quinze dies.
3. Posat el cas de no corregir-se la mateixa en el termini assenyalat es
declararà la caducitat de l'adjudicació o transmissió, que produirà els
seus efectes a comptar del dia següent d’aquell en què es notificara la
resolució de la Comissió Municipal de Govern, sense perjudici d'exigir el
pagament dels deutes per tarifes meritades i no satisfetes.
Article 7. Meritació

1. L'obligació de contribuir per aquesta taxa naix per:
a) L'adjudicació del dret a ocupar amb caràcter permanent aquelles
parades de venda del Mercat Municipal que requereixen tal tràmit
(tarifa per adjudicació).
b) L'autorització Municipal de la transmissió de titularitat del dret a
ocupar amb caràcter permanent aquelles parades de venda del
Mercat Municipal que requeresquen tal tràmit (tarifa de traspàs).
c) L'ocupació de parades de venda del Mercat Municipal (tarifa
d'ocupació).
2. La "tarifa per adjudicació" i la "tarifa per traspàs" serà exigible en el
moment en què es realitze l'adjudicació o s'autoritze el traspàs; i
s'entendrà meritada des de la data en què es notifique l'adjudicació o
traspàs, tot i que el seu titular renunciara al seu ulterior gaudi.
3. La "tarifa per ocupació" s'entendrà nascuda i meritada mes a mes i en el
mateix acte de l'ocupació de parades de venda.
4. En les parades de venda concedides l'obligació de contribuir subsistirà
tot i que el seu titular no use la parada, mentre no cause baixa de la
parada o aquesta es produesca per caducitat, tenint en compte la
restricció d'ús general que comporta.

Article 8. Ingrés
1

Es realitzarà el pagament de la taxa directament en la Tresoreria
Municipal, o on establesca l'Ajuntament, en el cas de la "tarifa per
adjudicació" i de la "tarifa per traspàs". El termini per a la seua
realització serà de 15 dies hàbils, comptadors des de la data de
notificació de la resolució per la qual s'adjudique o s'autoritze el traspàs
de parada.

2

Pel que fa a la "tarifa per ocupació" el pagament de la taxa es realitzarà
a través dels comptes bancaris municipals o pels altres procediments
que l’Ajuntament determine. El pagament haurà de produïr-se,
mitjantçant autoliquidació, dintre dels primers 15 dies naturals del propi
mes meritat.

Article 9. Quota Tributària
Les quotes es meritaran d'acord amb les següents tarifes:
PARTIDA 1
Tarifa per Adjudicació:
Per a l'adjudicació de parades
permanents de venda al Mercat, i llevat que de la licitació a què fa
referència l'article 4.1 d'aquesta Ordenança resultara major import, es

meritarà:
1.1. Parades en el centre de la nau, per
parada:
1.2. Resta de parades, per metre lineal:

44.000 PTA / 264,45
Euros
7.700 PTA / 46,28
Euros

PARTIDA 2 Tarifa por Traspàs: Per la transmissió de titularitat de parada
permanent de venda en el Mercat Municipal que autoritze la Comissió
Municipal de Govern es meritarà, prenent com a base la tarifa per
adjudicació que corresponga a la respectiva parada: en les transmissions
entre pares, fills i germans el 10%
PARTIDA 3 Tarifa per Ocupació: Per l’ocupació de parades de venta en el
Mercat Municipal, es meritarà mensualment:
3.1. Parades en el centre de la nau, per
8.371 PTA / 50,31
parada:
Euros
3.2. Resta de parades, per metre lineal:
1.122 PTA / 6,74 Euros
Article 10. Normes Subsidiàries
En allò no previst en aquesta Ordenança, serà d’aplicació l’Ordenança Fiscal
General de Gestió, Recaptació i Inspecció de Tributs Locals i la resta de
disposicions generals.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el
Butlletí Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de
gener de 1999, i romandrà en vigor fins la seua modificació o derogació
expressa.”
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