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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE
LLOTGES I MERCAT
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i i de conformitat amb
el que disposen els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, per la
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aquest Ajuntament
estableix la taxa per la prestació de serveis de llotges i mercat.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la concessió de llicència per a la venda no sedentària
al mercat de la Sénia.
Article 3. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereixen els articles 35 i 36 de la Llei general
tributària, que siguin titulars de llicència de parada del mercat.
Article 4. Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries
les persones físiques o jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en el supòsits i
abast que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.
Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
L’import de la taxa a aplicar és 1€ per metre lineal de parada.
PARADES DE MERCAT
Parades de Plaça Major
 Parades de 2.5 m .............................................................................. 2,50 €/dia
 Parades de 5 m ................................................................................. 5,00 €/dia
Parades c/ Carme
 Parades de 8 m .................................................................................. 8,00 €/dia
Article 7. Meritació
La taxa es meritarà de la forma següent:
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L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança s’inicia a partir de la data
de concessió de la llicència de parada i fins la baixa de la mateixa.
El cobrament de la taxa es farà trimestralment a través del servei de BASE, Gestió
d’Ingressos Locals.
L’import de la taxa es calcularà d’acord amb els dies laborables que hi ha mercat.
Article 8. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei general
tributària i la normativa que la desplega.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, va estar aprovada inicialment pel Ple de la Corporació Municipal en
sessió celebrada el 26 d’octubre de 2020 i el text íntegre de l’ordenança fou publicada en el
BOPT del dia 23 de desembre de 2020. La seva vigència serà a partir del dia 1 de gener de
2021, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació.

