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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE 
LA VIA PÚBLICA AMB PARADES DE MERCAT I LLOGUER DE PARADES 

ALS MERCATS MUNICIPALS 

 
Article 1. Fonament i naturalesa. 

A l'empara del que es preveu en els articles 57 i 20.3.l) del Reial decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refòs de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de 
l’esmentat text legal, este Ajuntament estableix la taxa per l'ocupació de la via pública 
local amb parades de mercat (indústries dels carrers), i lloguer de parades als mercats 
municipals, que es regirà per esta Ordenança. 

 
Article 2. Fet imposable. 

Constituïx el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament 
especial del domini públic municipal en els supòsits següents: 

a) Venda no sedentària en ubicació fixa col·lectiva (Mercat Ambulant Setmanal). 
b) Venda no sedentària en ubicació aïllada. 
c) Lloguer parades Mercat d’Abastiments. 
d) Altres utilitzacions privatives del domini públic municipal. 

 
El pagament de les taxes regulades en esta Ordenança no legitima els 

aprofitaments realitzats sense la preceptiva autorització municipal prèvia. 
 

Article 3. Subjecte passiu. 

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques 
i jurídiques, així com les entitats a què es referix l'article 35 de la Llei General 
Tributària, que sol·liciten, utilitzen o s'aprofiten especialment del domini públic en 
benefici particular per a les activitats especificades en l'article 2 d'esta Ordenança. 

 
Article 4. Quantia. 

1. Es prendrà com a base de gravamen la longitud ocupada pels elements que 
constitueix l'objecte d'esta Ordenança. 

 
2.- L'import de la taxa és el que resulta d'aplicar les tarifes següents: 
 
* Epígraf 1r: Venda no sedentària en ubicació fixa col·lectiva (Mercat ambulant 

setmanal) per metre lineal o fracció, en euros: 
 
a) Ocupació per any      56'00 € 
b) Ocupació per trimestre     19'00 € 
c) Ocupació per un mes       8'00 € 
 
*Epígraf 2n: Venda no sedentària en ubicació aïllada, per metre lineal o fracció. 



Àrea Econòmica 

 
 

Ajuntament  d’Alzira  

 

 
 
Modificada pel Ple de l’Ajuntament el 25 de setembre de 2013 

TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB PARADES DE MERCAT I LLOGUER DE PARADES. Pàg.    2 / 4

 

 
a) Ocupació per trimestre     40'00 € 
b) Ocupació per un mes     15'00 € 
c) Ocupació per un dia       6'00 € 
d) Ocupació per dia en període festiu   10,00 € 
(Nadal, Setmana Santa, Falles i festes de barri) 
 
Els períodes festius comprenen la setmana de Nadal fins el dia de Reis –des del 

22 de desembre fins el 6 de gener-, la setmana de Setmana Santa –des del dijous sant 
fins el primer dilluns de pasqua-, la setmana de falles –que compren el dia de Sant Josep 
i els cinc dies precedents-, i festes de barri –el dia del sant i els dos dies anteriors. 

 
Quan es sol·licite la ocupació per trimestre o per mes, que incloga un període 

festiu, la taxa estarà formada per dos conceptes: 
 
1.- la quantitat que resulte d’aplicar la tarifa establerta en l’apartat a) (ocupació 

per trimestre) o en l’apartat b) (ocupació per mes) pels metres lineals d’ocupació de la 
via pública. 

2.- la quantitat que resulte d’aplicar la tarifa establerta en l’apartat d) pels dies 
d’ocupació en període festiu. 

 
*Epígraf 3r. Lloguer parades Mercat d'Abastiments 
-Lloguer anual      1.000'00 € 
Serà a càrrec de l’interessat les derrames i despeses que l’explotació i utilització 

de la parada comporte. 
 
*Epígraf 4t. Altres utilitzacions privatives del domini públic municipal: 
-Carpes de circ: 
 Fins a 3 dies        353'00 € 
 Per cada dia de més       103'00 € 
 

Article 5. Normes de gestió. 

1. De conformitat amb el que es preveu en l'article 24.5 del text refòs de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març), 
quan, amb ocasió dels aprofitaments regulats en esta Ordenança, es produïren 
desperfectes en el paviment, instal·lacions de la via pública o en els mercats municipals, 
el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa a què hi haguera lloc, estarà 
obligat al reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucció o 
reparació i al depòsit previ del seu import. 

 
Si els danys foren irreparables, l'Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al 

valor dels béns destruïts o  l'import de la deterioració dels béns danyats. 
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2. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran per cada 
aprofitament sol·licitat o realitzat, i seran irreductibles pels períodes naturals de temps 
assenyalats en els respectius epígrafs. 

 
3. Les persones interessades en la concessió de l'aprofitament regulat en esta 3. 

Les persones interessades en la concessió de l'aprofitament regulat en esta Ordenança 
hauran d'efectuar l'ingrés de l'autoliquidació prèviament en el model aprovat per 
l'Ajuntament. 

No s'admetrà a tràmit cap sol·licitud, si prèviament no s'ha efectuat l'ingrés de 
l'autoliquidació, que tindrà caràcter de depòsit previ, de conformitat amb el que disposa 
l'article 26 del text refós de la Llei Reguladora dels Hisendes Locals, i quedarà elevat a 
definitiu quan es concedisca la llicència prèvia. 

En el cas de denegar-se la concessió, l'interessat podrà sol·licitar a este 
Ajuntament la devolució de l'import ingressat. 

 
4. A l’atorgar l'oportuna llicència de concessió de l'aprofitament, l'Ajuntament 

procedirà a delimitar la superfície objecte de l'aprofitament, amb pintura o un altre mitjà 
persistent; sense este requisit no es podrà ocupar cap superfície. 

 
5. La utilització de l'aprofitament per un termini major al declarat i autoliquidat, 

l'ocupació d'una superfície major a la declarada, o estos dos supòsits al mateix temps, es 
considerarà infracció tributària greu, i serà sancionada amb multa pecuniària del doble 
de la quantia no ingressada a la Hisenda Municipal. Així mateix, seran exigibles 
interessos de demora pel temps transcorregut entre la finalització del termini declarat de 
l'aprofitament o des de l'inici d'este si no haguera estat sol·licitat, i el dia en què se 
sancione la infracció. 

 
Les sancions s'establiran d'acord amb allò disposat en la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals i en la Llei General Tributària. 
 

Article 6.  
L'organització i funcionament del Mercat Ambulant està regulada en 

l'Ordenança Reguladora de la Venda No Sedentària en el terme municipal d'Alzira, 
aprovada pel Ple de 24-04-2013. 

L'organització i funcionament del Mercat al Detall i del Mercat d'Abastiments es 
regularà pels Reglaments i Ordenances aprovats per l'Ajuntament. 

 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

No es concedirà llicència als sol·licitants que tinguen pendent l'ingrés de deutes 
en concepte de la taxa regulada en esta Ordenança fiscal. 
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DISPOSICIÓ FINAL 

Esta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el 
27 d'octubre de 1998, regirà a partir de l'1 de gener de 1999 i estarà vigent fins a la seua 
modificació o derogació expressa. 
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