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TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MERCATS 

 

Article 1.-  Fonament i naturalesa 

1. En ús de les facultats concedides amb el que es disposa en els articles 15 i 

19 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova  el Text Refós  de 

la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la  “Taxa per 

prestació del Servei de Mercats”, es regirà per la present Ordenança Fiscal i les 

normes de la qual s'atenen al previngut en els articles 2n a 27 i 57 del citat RDL 

2/2004 de 5 de març. 

 

Article 2.- Subjecte passiu. 

 Estan obligats al pagament de la Taxa regulada en aquesta Ordenança els qui 

es beneficien dels serveis o activitats, prestats o realitzats per aquest Ajuntament, a 

què es refereix l'article anterior. 

 

Article 3.-  Tarifa 

 1.  Els drets o taxes que han de satisfer en el Mercat de Proveïments pels 

serveis al fet que es contrau la present Ordenança, són els que es consignen per 

mesos, en la següent: 

TARIFA:  

OCUPACIONS FIXES                PROPIETARIS   EVENTUALS 
Una caseta 36,4 68,8 

Para o rotonda 22,6 41,5 

Para d'angle 17,7 31,2 

Para oberta 15,3 26,3 

Bars 36,4 68,8 

   

OCUPACIONS EVENTUALS   

(Cobrament diari)   

   

Una caseta 5,3  

Resta de Para, per dia 4  
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2. Els llocs en el Mercat ambulant són ocupacions fixes que es concediran, prèvia 

petició dels interessats, per l'Ajuntament i se satisfaran per dia els drets de la següent  

 

TARIFA: 

 

IMPORT € 

Per ocupació d'un mòdul (2 m/l) 3,4 

Per ocupació de dos mòduls (4 m/l) 6,7 

Per ocupació de tres mòduls (6 m/l) 11,2 

Per ocupació de quatre mòduls (8 m/l) 15,7 

Per ocupació de cinc mòduls (10 m/l) 20,1 

 

A partir de l'ocupació de cinc mòduls, i per cada mòdul, es tributarà per la Tarifa 

dels mòduls incrementant-se en 4,50 euros dia, per cada mòdul d'excés. 

Els drets per aquestes ocupacions fixes s'abonaran a l'Ajuntament trimestralment, 

encara quan per les circumstàncies que foren no realitzaren les seues operacions. 


