
 

       
    AJUNTAMENT 
        DE  
 SANT JOAN D´ALACANT  
 
 
   
                             ORDENANÇA FISCAL REGULADORA  
                       TAXA PRESTACIÓ DEL SERVICI DE MERCAT.  
 
 
                Articule 1.- FONAMENT I NATURALESA  
  
                Fent 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 de Règim Local, i de conformitat amb 
el que disposen els articles 15 al 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, 
pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
locals, este Ajuntament establix la Taxa per la prestació del 
servici de mercat, que es regirà per la present  Ordenança  Fiscal, 
les normes de la qual atenen  a allò que s'ha  previngut  en 
l'articule 57 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals.  

 
                Article 2.- FET IMPOSABLE  
 
                Constituïx el fet imposable de la present taxa, la        

prestació del servici del mercat .  
 
                Articule 3.-SUBJECTES PASSIUS  
  
                Són subjectes passius contribuents les persones físiques o 

jurídiques i les entitats a què es referix l'articule  33 de la Llei 
General Tributària que es beneficien del servici prestat que es 
referix l'articule anterior.  

 
                Articule 4.- RESPONSABLES  
  
                1.-  Respondran  solidàriament de  les  obligacions         

tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques          
que  es referixen els articles 38.1 i 39 de la Llei  General         
Tributària.  

                2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de  
les societats i els síndics interventors o liquidadors de  fallides 
, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb 
l'abast que assenyala l'articule 40 de la Llei General Tributària.  

                ARTICULE 5.- QUOTA TRIBUTÀRIA  
 
                1.- La quantia de la Taxa regulada és esta Ordenança        

serà la fixada en la tarifa en l'apartat següent per a cada         
un dels distints servicis.  

 
                2.-La tarifa d'esta Taxa serà la següent:  



 
 
                A) CASETES INTERIORS:  
  
        1.- Casetes destinades a carnisseries ..........33,67 €/mes  
                                                            
        2.- Casetes destinades a comestibles ...........25,13 €/mes  
                                                            
        3.- Casetes destinades a pa, brioxeria i ous……..22,33 €/mes  
                                                             
        4.- Casetes destinades a merceria ............. 25,13 €/mes  
                                                            
        5.- Casetes destinades a saladures ............ 25,13 €/mes  
                                                             
        6.- Casetes destinades a pescateries .......... 29,23 €/mes  
                                                            
        7.- Casetes destinades a congelats .............29,23 €/mes  
                                                             
        8.- Casetes destinades a drogueries ........... 25,13 €/mes  
                                                            
        9.- Casetes destinades a olives i variants…………. 22,33 €/mes  
                                                             
       10.- Casetes destinades a espardenyes............ 22,33 €/mes  
                                                            
       11.- Casetes destinades a cantines .............. 35,97 €/mes  
                                                            
       12.- Casetes destinades a verdures i fruites ...  22,33 €/mes  
                                                            
       13.- Casetes destinades a xarcuteries..........   33,67 €/mes  
                                                            
                B) PARADES TEULADES DE LA PART EXTERIOR  
  
                Els  parades teulades de la part exterior del mercat         

pagaran  a  raó de 8,38 € al mes per metre  lineal.  
 
                C) parades AMBULANTS FIXES NO TEULADES  
 
                Els  parades ambulants fixes no teulades  pagaren  a         

raó  de  5,14 € per metre lineal al mes.  
 
                D) LLOCS AMBULANTS NO FIXES NO TEULADES.  
 
                Els  parades ambulants no fixes ni teulades pagaren a         

raó  d'1 ,74 €  per metre lineal i per dia.  
 
 
                E) TRASPASSOS  
 
                La quantia per l'autorització per a traspassos de casetes 

i parades fixos serà:  
 
                
                1.- CARNISSERIES .................. 774,10 €.  
                                                       
                2.- COMESTIBLES .................  497,64 € 
                                                   
                3.- PESCATERIES .................  497,64 €  



                                                       
                4.- ALTRES ARTICLES .............  232,59 €  
                                                     
                El traspàs o cessió entre hereus  forçosos, tindrà         

una bonificació del 50% de la tarifa assenyalada.  
 
                ARTICLE 6.- NORMES DE GESTIÓ  
  
                1.-  El no ús d'una caseta o parada fix  durant un         

període que excedisca de quinze dies, donarà lloc a la seua 
caducitat,        amb perduda de tots els drets.  

 
                2.-  La  concessió dels parades es  verificaren  amb         

Subjecció a les normes que dicte l'Ajuntament. Les adjudicacions de 
casetes o parades fixos es farà per mitjà de  subhasta pel   sistema  
de licitació a la plana per mitjà de  sorteig  publique entre tots 
els sol·licitants, baix les condicions que en cada cas fixe 
l'Ajuntament.  

 
                3.- Quan no existisca el termini determinat de la 

concessió s'entendrà que ha sigut concedit per deu anys.  
 
                4.-  Quan  existisquen  casetes o  parades  vacants  

l'Alcaldia        , perquè   no  quede desabastit  el  mercat, podrà         
adjudicar  provisionalment  les dites casetes o posats per  un         
termini  prudencial, per mitjà del pagament de les quanties que en 
cada         cas corresponen.  

 
                Article 7.- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS  
 
                No  es concedirà cap exempció en l'exacció de la         

present Taxa.  
 
                El  traspàs o cessió entre hereus  forçosos, tindrà una 

bonificació del 50% de la tarifa assenyalada.  
  
                Article 8.- MERITE  
  
                Es  merita la Taxa i naix l'obligació de 

contribuir         en  el  moment que s'inicie la 
prestació  dels  servicis         especificats en 
l'articule 2n.  

  
 
                Article 9.- LIQUIDACIÓ I INGRÉS  
 
                El pagament de la Taxa per casetes i parades fixos i 

eventuals es farà per trimestres anticipats, ingressant-se duren 
t'els primers cinc dies del trimestre natural a través  de 
domiciliació  bancària, segons les normes que dicte la Tresoreria 
Municipal. En el cas de traspàs o cessió, s'ingressara  la Taxa en 
el moment de presentar la sol·licitud.  

  
                 
                
 
 



Article 10.- INFRACCIONS I SANCIONS  
 
                En  tot el que es referix a la qualificació d'infraccions        

tributàries, així com de les sancions que a les mateixes 
corresponguen en cada cas, caldrà ajustar-se al que disposen els 
articles 77 i següents de la Llei General Tributària.  

 
 
                              DISPOSICIÓ FINAL  
 
              
                La  present Ordenança que consta de 10 articles, va ser  
        Aprovada per l'Ajuntament-Ple provisionalment en data 04 de maig 

del  2004  i definitivament en data 23 de juny del 2004, entrant en 
vigor el mateix dia que es publique en el Butlletí Oficial de la 
província, BOP núm. 159, de data 13 de juliol del 2004, Romanent en 
vigor fins a la seua modificació o derogació  expressa.    

                     
                 En Sant Joan d´Alacant, 13 de juliol del 2004.- 
                   
     L'ALCALDE ACCTAL.,    LA SECRETÀRIA ACCTAL.- 
                 
      
 

 
 


