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2.1.13. Ordenança fiscal relativa a la taxa per
prestació del servici de mercats

I. FONAMENT I NATURALESA
Article 1
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució espanyola i per l’article
106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb les
disposicions de l’article 57, en relació amb l’article 20, els dos del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, este ajuntament establix
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servici de mercats.

II. FET IMPOSABLE
Article 2
1. El fet imposable o pressupost de naturalesa econòmica que configura el tribut es concreta en la
utilització dels mercats i els seus servicis i instal·lacions.
Esta utilització només podran dur-la a terme els que prèviament hagen obtingut de
l’Ajuntament la concessió o adjudicació d’una parada, caseta, etc, o estiguen en possessió del
carnet d’hortolà. Excepcionalment, i amb caràcter eventual, els encarregats de mercats detallistes
podran autoritzar l’ocupació de les parades buides amb el pagament previ de la taxa assenyalada
a este efecte per un dia o diversos.
2. L’obligació de contribuir naix per la utilització dels mercats municipals i els seus servicis i
instal·lacions a què es referix l’apartat anterior.

III. SUBJECTE PASSIU
Article 3
Són subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents els titulars de les concessions-llicències
o autoritzacions per a utilitzar les parades, espais o servicis i, en el cas que això es realitze sense les
llicències o autoritzacions, els que realment se n’hagen aprofitat o hagen provocat la prestació.

IV. ADJUDICACIÓ I TERMINI DE L’AUTORITZACIÓ TIPUS DE LICITACIÓ
Article 4
1. L’autorització per a l’exercici de l’activitat de venda en parades, casetes, etc. es durà a terme per
mitjà dels procediments reglamentaris i s’entendrà caducada pel simple transcurs del temps pel
qual es concedisca.
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2. Els tipus de licitació per a l’adjudicació dels parades de mercats, a fi que servisquen de base per a
la concessió de les autoritzacions que hagen d’atorgar-se per mitjà de licitació, segons el que es
preveu en el vigent Reglament de Béns, serà el que es fixe en el plec de condicions o, si no n’hi
ha, la quantitat equivalent a tres bimestres de la quota que tinga assignada la parada en la tarifa
per utilització d’este segons la seua categoria.

V. CESSIONS I TRASPASSOS
Article 5
Les autoritzacions de traspassos de parades i les successions que es causen a favor de familiars per
actes inter vivos o mortis causa es regiran pels acords i reglaments municipals en vigor i satisfaran la
taxa corresponent segons la tarifa primera.

VI. BASES DE PERCEPCIÓ I DETERMINACIÓ DE LES QUOTES
Article 6
1. S’establix com a base de percepció la classificació per categories de les parades, casetes i
instal·lacions que figuren en els annexos d’esta ordenança.
2. Les quotes es determinaran aplicant sobre les bases de percepció que figuren en la tarifa els seus
tipus impositius.

VII. EXCESSOS DE SUPERFÍCIE I OCUPACIÓ
Article 7
Ara1. PARADES D’ESTRUCTURA PERMANENT
A) Quan excedisquen les dimensions normals dels de la seua categoria satisfaran, amb la quota
normal, la complementària que a este efecte s’assenyala en la tarifa número 2, lletra B.
B) Per a la col·locació de paneres i altres objectes fora de la parada, el concessionari haurà de
sol·licitar a l’Administració municipal i obtindre per escrit l’autorització corresponent. La quota
complementària que per este concepte haja de satisfer-se es liquidarà per la tarifa número 2,
lletra C, i continuarà girant-se en períodes successius fins que l’interessat sol·licite la baixa, la
qual causarà efectes a partir del bimestre següent en què s’inste.
Ara2. PARADES D’ESTRUCTURA NO PERMANENT
Per a ocupar més extensió de la normal assignada a la parada, segons la seua categoria, es
procedirà de la mateixa manera exposada en l’apartat immediat anterior.

VIII. NOUS MERCATS I SERVICIS
Article 8
Quan es construïsca o establisca algun nou mercat, les seues parades seran classificades i, amb els
tràmits legals oportuns previs, addicionada tal classificació a l’annex d’esta ordenança. També podrà ser
objecte cada nou mercat d’una tarifa específica, d’acord amb els seus costos i característiques
particulars, la qual, amb els oportuns tràmits previs, podrà ser addicionada com a annex a esta
ordenança.
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IX. PERÍODE IMPOSITIU I MERITACIÓ
Article 9
1. El període impositiu serà el que es detalla en els diferents apartats de la tarifa.
2. La taxa es merita:
a) Quan es tracte de quotes fixes bimensuals, el primer dia del bimestre a què es referixen.
b) Quan es tracte de quotes complementàries per excés d’ocupació, per bimestres naturals
complets, el primer dia d’estos, i es faran efectives, si és possible, per mitjà del mateix rebut
que les quotes fixes.
c) Quan es tracte de quotes per l’ús de superfícies en l’anomenada Tira de Comptar, en col·locarse els hortolans en els seus llocs de venda respectius, i hauran de ser satisfetes per mitjà dels
talons oportuns.
d) Quan es tracte de quotes per ocupació de cabines o espais dels mercats per a depòsits
d’envasos, si es tracta d’utilitzacions eventuals o discontínues, les quotes es meritaran i es
faran efectives per dies, a raó d’1/30 de la quota bimensual.
En el cas d’utilitzar-se amb caràcter de continuïtat, es meritaran d’acord amb l’apartat a d’este
article.
e) Quan es tracte de quotes diàries, en el moment de l’aprofitament.

X. QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 10
Les tarifes, les quotes i els tipus impositius són els que figuren en l’annex d’esta ordenança, d’acord
amb la classificació següent:
TARIFA NÚMERO U. Relativa a l’adjudicació, traspàs, cessió i successió mortis causa de parades de
venda, casetes, espais lliures, etc. i expedició dels permisos i autoritzacions corresponents, se
satisfaran els drets consignats en l’annex número 3.
TARIFA NÚMERO DOS. Per la utilització dels diferents servicis dels mercats se satisfaran els drets
consignats en els annexos número 4 i 5.

XI. GESTIÓ I PAGAMENT DEL TRIBUT
Article 11
1. La gestió, liquidació i pagament del deute tributari podrà realitzar-se per qualsevol dels sistemes
autoritzats per la llei.
2. La cobrança en recaptació voluntària de les quotes bimensuals s’efectuarà en el bimestre següent
al liquidat.
3. Les quotes diàries es liquidaran i es recaptaran per rebuts o talons d’efectes en el moment de
l’aprofitament.
4. Les quotes per ocupació de cabines o espais dels mercats per a depòsits d’envasos es regularan
pel número 2 d’este article, si són eventuals o discontinus.
5. En els supòsits d’aprofitament que, per la seua transitorietat, dificultats de control respecte de la
continuïtat i titularitat o qualsevol altra circumstància que s’estime puga facilitar l’evasió fiscal,
l’Alcaldia podrà acordar que estos aprofitaments o gaudis del servici se sotmeten al sistema
d’ingrés o depòsit previ.

6 / 19

REGIDORIA D’HISENDA

XII. EXEMPCIONS, BONIFICACIONS I REDUCCIONS
Article 12
No es concediran altres beneficis fiscals que els expressament determinats en les normes amb rang
de llei o els derivats de l’aplicació dels tractats internacionals.

XIII. INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTÀRIES
Article 13
Amb independència dels recàrrecs i costes procedents, la falta de pagament en voluntària de
qualsevol bimestre podrà donar lloc a la incoació d’expedient per a declarar la pèrdua del dret a
l’ocupació de la parada. L’acord municipal en què es declara tal pèrdua podrà ser executat per mitjà del
desallotjament per via administrativa de l’interessat amb qui l’acord es concreta. Tot això sense perjudici
de l’acció administrativa per a fer efectiu el cobrament dels drets que estiguen meritats.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA
Fins que siguen fixats per la corporació els tipus de licitació per a cada exercici, continuaran en vigor
els tipus de l’exercici anterior.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA
L’actualització de tarifes aplicable a partir de l’1 de gener de 2006 no serà aplicable al Mercat de
Russafa fins que no finalitzen les obres de l’aparcament. Tampoc serà aplicable als mercats de Mossén
Sorell i del Grau fins que no finalitzen les seues obres de remodelació.
En els tres mercats s’aplicaran les tarifes vigents en 2005 fins que no finalitzen les obres indicades.

DISPOSICIÓ FINAL
Esta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia que es publique en el Butlletí Oficial de la Província,
començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2016 i es mantindrà en vigor fins que se n’acorde la
modificació o derogació.
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ANNEXOS
Per a determinar les bases de percepció i les tarifes d’acord amb els articles 4, 6 i 7 de l’ordenança.

ANNEX
1
2
3
4
5

CONTINGUT
Classificació per grups dels mercats.
Determinació de les categories de les parades en cada mercat.
Tarifa número 1, relativa a la concessió de parades de venda, espais
lliures, casetes, etc., a què es referix l’article 3, número 2, de l’Ordenança.
Tarifa número 2, relativa a la utilització de les diferents parades i servicis
dels mercats, en funció de la seua categoria.
Tarifa número 3, relativa a la utilització de les diferents parades i servicis del
Mercat Central i del Mercat del Cabanyal.

ANNEX NÚM. 1
CLASSIFICACIÓ PER GRUPS DELS MERCATS
Mercats
Central i Russafa ...................................................................................................................
Jesús-Patraix, Algirós, Torrefiel i Cabanyal .................................................................
Sant Pere Nolasc, Benimàmet, Malva-rosa i Natzaret ...........................................
Castella, Benicalap, Grau, Rojas Clemente i Mossén Sorell ..…………………......…
Jerusalem, Benimaclet i la resta que no tinguen classificació específica ….....
Plaça Redona ......................................................……………………….....................................
Mercats extraordinaris: parades que canvien diàriament de mercat ...............
Mercats provisionals ...………………………..........................................................................

Grups
1r
2n
3r
4t
5t
6é
7é
8é
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ANNEX NÚM. 2
DETERMINACIÓ DE LES CATEGORIES DE LES PARADES EN CADA MERCAT I, SI ÉS EL CAS, TARIFES
ESPECÍFIQUES
Grup 1r (vegeu l’annex núm. 4 per a l’import de la taxa en funció de la categoria, llevat del Mercat
Central)

MERCAT CENTRAL (vegeu l’annex núm. 5 per a l’import de la taxa en funció de la categoria)
RECINTE PESCATERIA
Pescateria de categoria 1a
Casetes exteriors, no cantó
Llotja cantó número 29
Casetes interiors que formen cantó

Casetes exteriors, cantó 1
13, 14 i 2

Pescateria categoria 2a
Caseta cantó número 28
Llotges cantons
números 16, 17 i 24

Llotges cantó
Casetes interiors sense cantó

Parades de categoria 3a
Casetes cantons
números 14 i 15

Llotges sense cantó

Parades de categoria 4a
Llotges cantons números 5 i 8

Parades baixos de fila 1 metre
Números 38, 270, 289 i 433

Parades de categoria 5a
Llotges no cantó
Casetes despulles no cantó

Parades baixos de fila 1,5 metres
amb cantó

Parades de categoria 6a
Baixos de fila 1,30 metres
amb cantó

Parades baixos de fila 1,5 metres
sense cantó
Parades baixos de fila 1 metre
amb cantó

Parades de categoria 7a
Baixos de fila 1,30 metres
sense cantó
Baixos de fila 1 metre
amb cantó

Parades baixos de fila 1 metre
sense cantó

Parades de categoria 8a
Baixos de fila 1 metre
sense cantó
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MERCAT DE RUSSAFA
Categoria 1a
Casetes de cantó
Categoria 2a
Casetes no cantó
Categoria 3a
Llotges cantó
Categoria 4a
Llotges no cantó
Categoria 5a
Baixos 1,50 metres cantó i exterior
Categoria 6a
Baixos 1,50 metres no cantó
Categoria 7a
Baixos 1 metre cantó
Categoria 8a
Baixos 1 metre no cantó

Grup 2n (vegeu l’annex núm. 4 per a l’import de la taxa en funció de la categoria, llevat del Mercat del
Cabanyal)

MERCAT JESÚS-PATRAIX
Categoria 1a
Parades grans i en cantó, per a carn, peix, pollastre, xarcuteria, saladura, dietètica…
Categoria 2a
Parades grans i en cantó, per a fruita, verdura, pa i brioxeria, ous…
Categoria 4a
Parades xicotetes, per a carn, peix, pollastre, xarcuteria, saladura, dietètica…
Categoria 5a
Parades xicotetes, per a fruita, verdura, pa i brioxeria, ous…

MERCAT D’ALGIRÓS
Categoria 7a
Totes les parades.
Categoria 8
Cambra frigorífica amb obrador.
Categoria 9a
Cambra frigorífica sense obrador.
Categoria 10a
Cambres-magatzems.
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MERCAT DE TORREFIEL
Parades
Categoria 2a
Parada: 10.
Categoria 3a
Parades: 28, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 43, 44, 47, 48, 51.
Categoria 4a
Parades: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 27.
Categoria 5a
Parades: 25, 26, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 41, 42, 45, 46, 49 i 50.
Epígraf
Local núm. 1 …………………………………………………
Locals 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 ……………………….......……
Local núm. 9 bar …………………………………………..
Local núm. 10 ……………………………………………….
Locals 11, 12, 13 i 14 …………………………....……….
Locals 15, 16 i 17 ………………………………...….…….
Local núm. 18 ……………………………………………….
Local núm. 19 ……………………………………………….
Local núm. 20 ……………………………………………….
Local núm. 21 ……………………………………………….
Locals 22 i 23 ……………………………………….…...…..
Locals 24 i 25 ………………………………………....……..

Euros
344,61
156,35
364,58
228,26
94,91
198,42
173,54
129,67
84,64
708,46
70,74
110,59

MERCAT DEL CABANYAL (vegeu l’annex núm. 5 per a l’import de la taxa en funció de la categoria)
METRES
Més de
Sense excedir
CATEGORIA 6a
1. Llotges ………….………………………………………….…... 2,75
3,30
2. Casetes ……………………………………………………….... 2,00
3,00
CATEGORIA 7a
3. Parades per a articles no comestibles ……...….. 2,00
3,30
4. Llotges ……………………………………………………….… 2,20
2,75
5. Casetes ……………………………………………………….... 1,50
2,00
CATEGORIA 8a
6. Parades per a articles no comestibles ……......... 1,65
2,00
7. Llotges ………………………………………………………..… 1,65
2,20
8. Baixos de fila …………………………………........................2,20
9. Casetes ……………………………………………………....…. 1,00
1,50
CATEGORIA 9a
10. Baixos de fila ……………………………………….……… 1,00
1,65
11. Casetes …………………………….…………………...…..... 1,00
12. Llotges …………………………………………………....…... 1,65
13. Baixos de fila per a pescateria ……………….….… 1,00
1,65
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CATEGORIA 10a
14. Baixos de fila ……………………………………….……...
15. Baixos de fila per a pescateria …………………....

-

1,00
1,00

Grup 3r (vegeu l’annex núm. 4 per a l’import de la taxa en funció de la categoria)

MERCAT DE SANT PERE NOLASC
Categoria 3a
Parades núm. 14 i 17.
Categoria 5a
Parades núm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 i 31.
Categoria 8a
Parades núm. 12 i 19.

MERCAT DE BENIMÀMET
Categoria 6a
Parades núm. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11 i 12.
Categoria 7a
Parades núm. 2, 6, 9 i 10.

MERCAT NATZARET I MALVA-ROSA
Categoria 7a
Parades de fins a 1 metre sense cantó per a peix, carn i saladura.
Categoria 8a
Parades fins d’1 metre per a fruita, verdura i ous.

Grup 4t (vegeu l’annex núm. 4 per a l’import de la taxa en funció de la categoria)

MERCAT DE CASTELLA (AVINGUDA DEL CID)
Epígraf
1.a) Parada bar …………………………………..…….…...
1.b) Parades 133 i 134 ………………………….…..…..
1.c) Resta de parades ………………………….…..……
2. Aparcament/hora …………………………….…....…
3. Magatzems al Mercat de Castella (av. del Cid):

Euros
511,15
226,28
181,04
0,30
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2

Núm.
Superfície m
1 …………….....……
2 ………………..……
3 ………………..……
4 ………………..……
5 ……………….…….
6 …………………..…
7 ………………….….
8 …………….…….…
9 ………….....………
10 ……………..………
11 ……………..………
12 ………………..……
13 ……………..………
14 …………..…………
15 …………..…………
16 …………..…………
17 …………..…………
18 …………..…………
19 …………..…………
20 …………….…….…
21 ……………………..
22 ………………..……
23 ………………..……
24 ………………..……
25 ………………..……
26 ………………..……
27 ………………..……
28 ……………..………
29 ……………..………
30 ……………..………
31 ……………..………
32 ……………..………
33 ……………..………
34 ……………..………
35 ……………..………

Quota bimestral
11,83 ………………
11,83 ………………
11,83 ………………
11,83 ………………
11,69 ………………
11,69 ………………
11,69 ………………
11,69 ………………
7,57 ………………
6,88 ………………
11,91 ………………
11,29 ………………
10,68 ………………
10,68 ………………
10,73 ………………
9,60 ………………
10,95 ………………
10,73 ………………
10,40 ………………
10,00 ………………
10,68 ………………
10,82 ………………
10,04 ………………
10,87 ………………
10,73 ………………
10,87 ………………
10,46 ………………
10,92 ………………
10,90 ………………
10,90 ………………
10,90 ………………
10,90 ………………
10,90 ………………
10,90 ………………
10,90 ………………

Euros
41,19
41,19
41,19
41,19
40,69
40,69
40,69
40,69
26,37
23,96
46,05
43,67
41,30
41,30
41,48
37,12
42,35
41,48
40,23
38,66
41,30
41,85
38,84
42,03
41,48
42,03
40,45
42,24
42,24
42,24
42,24
42,24
42,24
42,24
42,24

4. Complement comercial
4.1. Superfície complement comercial (681,50 metres quadrats):
…………………………………..…………...................................
3.723,85 euros al bimestre.
4.2. Magatzem annex al complement comercial (209,00 metres quadrats):
…………………………………..................................................
808,25 euros al bimestre.
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MERCAT DE BENICALAP
Categoria 5a
Totes les parades, excepte els cantons.
Categoria 4a
Parades de cantó.
Categoria 3a
Botiga exterior amb entresolat.
Categoria 10a
Cambres – Magatzems.
Categoria 8a
Cambra frigorífica amb obrador.
Categoria 9a
Cambra frigorífica sense obrador.
Euros
Bar interior ……………………………………………….…
252,51
Supermercat / Banc ………………………………........
489,56
2
Centre específic d’alimentació seca (686 m ): quota de 4.095,38 euros al bimestre.

MERCAT DEL GRAU
Més de
CATEGORIA 7a
Casetes ………………………………………………

1,50

METRES
Sense excedir
2,00

MERCAT DE ROJAS CLEMENTE
Categoria 1a
Parades: 14.
Categoria 2a
Parades: 3, 4, 7, 15, 18, 25, 26, 29, 36, 37, 46, 47 i 50.
Categoria 3a
Parades: 39, 40 i 75.
Categoria 5a
Parades: 1, 2, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 i 83.
Categoria 6a
Parades: 5, 6, 8, 9, 16, 17, 19, 20, 27, 28, 30, 31, 38, 41, 48, 49, 51, 52, 85, 86, i 87.
Categoria 10a
Magatzems.
Botiga A: quota de 105,27 euros al bimestre.
Botiga B: quota de 828,31 euros al bimestre.
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MERCAT DE MOSSÉN SORELL
Categoria 1a
Parades: 4.
Parada 1: la quota aplicable serà el resultat de multiplicar per 2 la corresponent a la categoria 1a.
Parades 5, 8, 9 i 11: la quota aplicable serà el resultat de multiplicar per 2,5 la corresponent a la
categoria 1a.
2
Parada 12 (46 m ): la quota aplicable serà el resultat de multiplicar per 2,5 la corresponent a la
categoria 1a.
Categoria 2a
Parades: 2, 3, 6, 7 i 10.

Grup 5é (vegeu l’annex núm. 4 per a l’import de la taxa en funció de la categoria)

MERCAT DE JERUSALEM
Categoria 5a: parada 26.
Categoria 6a: parades 44, 52, 53 i 61.
Categoria 7a: parades 1, 25, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 66, 75, 79, 80, 81 i
82.
Categoria 8a: parades 19, 20, 21, 22, 23, 24, 45, 46, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 i 62.
Categoria 9a: parades 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 30, 31, 32, 63, 64, 65, 67, 68,
69, 70, 71, 72 i 74.
Categoria 10a: parada 73.
Parades 76, 77 i 78 (unides per a venda de flors i plantes, o bé, opcionalment, quioscos): categoria
7a per a cada una. Per tant, la categoria aplicable a la unió serà el resultat de multiplicar per
tres la corresponent a la categoria 7a.
Parades 83, 84 i 85 (unides per a congelats o, opcionalment, llegums cuits): categoria 6a per a cada
una. Per consegüent, la quota aplicable a la unió serà el resultat de multiplicar per tres la
corresponent a la categoria 6a.
Parada bar (sense número): quota de 683,05 euros al bimestre.

MERCAT DE BENIMACLET I ELS ALTRES QUE NO TINGUEN CLASSIFICACIÓ ESPECÍFICA
Categoria 8a
Parades de fins a 2 metres per a articles no comestibles.
Parades de fins a 1 metre amb cantó per a peix, carn, ultramarins i saladura.
Categoria 9a
Parades de fins a 1 metre sense cantó per a peix, carn, ultramarins i saladura.
Categoria 10a
Parades fins d’1 metre per a fruita, verdura i ous.
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Grup 6é (vegeu l’annex núm. 4 per a l’import de la taxa en funció de la categoria)

MERCAT PLAÇA REDONA
Categoria 3a
Totes les parades.
S’aplicarà un coeficient corrector de 2 a la taxa corresponent en funció de la categoria.
Categoria 5a
Magatzems.

Grup 7é (vegeu l’annex núm. 4 per a l’import de la taxa en funció de la categoria)

MERCATS EXTRAORDINARIS
La quota serà establida en l’ordenança reguladora de taxes aplicables en mercats extraordinaris,
mercats ambulants mercats de vell i qualsevol altre tipus de venda no sedentària a la ciutat de
València.

Grup 8é (vegeu l’annex núm. 4 per a l’import de la taxa en funció de la categoria)

MERCATS PROVISIONALS
Relatiu als mercats que puguen establir-se amb tal caràcter.
Categoria 9a
Parades de fins a 1 metre amb cantó per a peix, carn, ultramarins i saladura.
Parades de fins a 2 metres per a articles no comestibles.
Parades fins d’1 metre per a fruita, verdura i ous.
ANNEX NÚM. 3
Tarifa número 1, relativa a l’adjudicació, traspàs, cessió i successió mortis causa de parades de venda,
casetes, espais lliures, etc., i expedició dels permisos i autoritzacions corresponents:
Epígraf.
1. Per l’adjudicació de les parades de mercats se satisfaran els drets establits en l’article 3, apartat 2,
d’esta ordenança.
2. En els traspassos ordinaris de parades, qualsevol que siga el mercat de què es tracte, la taxa
exigible serà el 10 % del preu de traspàs, sense perjudici que l’Ajuntament puga exercir el dret de
tanteig.
Les cessions inter vivos a favor del cònjuge, fills, ascendents i descendents directes de 2n i 3r grau i
col·laterals per consanguinitat i afinitat fins de 3r grau no meriten taxa.
En les successions mortis causa a favor de l’hereu o legatari del titular de la parada la quota exigible
serà el 20 % de l’import corresponent a tres bimestres de la quota per utilització de la parada.
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ANNEX NÚM. 4
Tarifa número 2, relativa a la utilització de les diferents parades i servicis dels mercats.
Grup únic. Venda al detall, excés sobre les dimensions normals de la parada i ocupacions fora de
parada.

a) Venda al detall: quota fixa al bimestre en funció de la categoria de la parada.
Categoria de la parada
Primera ……………………………………………………...
Segona ……………………………………………………...
Tercera ……………………………………………………....
Quarta ..………………………………………………..........
Cinquena …..……………………………………………….
Sisena …………………………………………………………
Setena ………………………………………………....….….
Huitena ……………………………………………………….
Novena ………………………………………………..….…..
Desena ………………………………………………….....….

Euros
207,35
181,40
165,72
138,07
110,44
82,81
68,73
55,04
44,13
33,32

b) Excés sobre les dimensions de la parada: quota fixa al bimestre per cada mig metre o fracció
que tinga d’excés la parada sobre les dimensions normals de la seua categoria, quan la
classificació siga per metres.
Categoria de la parada
Primera ……………………………………………………...
Segona ………………………………………………….......
Tercera ………………………………………………….…...
Quarta …………………………………………………..……
Cinquena …………………………………………….…..…
Sisena …………………………………………...……………
Setena ………………………………………....……….……
Huitena ………………………………………………..…….
Novena ………………………………………….…….…….
Desena ………………………………………………….…..

Euros
41,48
35,96
30,20
24,90
19,23
15,19
11,06
8,33
6,77
5,53

c) Ocupació fora de la parada: quota fixa al bimestre per cada mig metre o fracció de l’excés.
Categoria de la parada
Primera ……………………………………………….…….
Segona …………………………………………………......
Tercera ………………………………………………..…….
Quarta ……………………………………………….….…..
Quinta …………………………………………………...….
Sexta …………………………………………………………
Sèptima ………………………………………….…………
Octava ………………………………………………..….….

Euros
16,65
13,19
11,06
9,87
8,33
6,94
6,04
5,01
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Novena ……………………………………………..………
Desena ……………………………………………….…….

4,05
3,24

Per l’ocupació diària eventual de parades en mercats detallistes se satisfarà una quota única diària
de 5,69 euros.

ANNEX NÚM. 5
(aplicable al Mercat Central i al Mercat del Cabanyal)
Tarifa número 3, relativa a la utilització de les diferents parades i servicis dels mercats.
Grup únic. Venda al detall, excés sobre les dimensions normals de la parada i ocupacions fora de
parada.

a) Venda al detall: quota fixa al bimestre en funció de la categoria de la parada.
Categoria de la parada
Primera ………………………………………………...……
Segona ………………………………………..…..……......
Tercera ………………………………………………………
Quarta ..………………………………………..……….…...
Cinquena …..………………………………………….......
Sisena …………………………………………………..……
Setena …………………………………………..………..…
Huitena ……………………………………………….…….
Novena ………………………………………………………
Desena ……..…………………………………….…………..

Euros
230,39
201,56
184,13
153,41
122,71
92,01
76,37
61,16
49,03
37,02

b) Excés sobre les dimensions de la parada: quota fixa al bimestre per cada mig metre o fracció
que tinga d’excés la parada sobre les dimensions normals de la seua categoria, quan la
classificació siga per metres.
Categoria de la parada
Primera ……………………………………………………...
Segona ……………………………………………………...
Tercera ……………………………………………….……...
Quarta ………………………………………………….….…
Cinquena ……………………………………………………
Sisena ………………………………………………..….……
Setena ………………………………………………….…....
Huitena ……………………………………………………....
Novena ……………………………………………….…......
Desena ……………………………………………….….…..

Euros
46,09
39,96
33,56
27,67
21,37
16,88
12,29
9,25
7,52
6,14
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c) Ocupació fora de la parada: quota fixa al bimestre per cada mig metre o fracció de l’excés.
Categoria de la parada
Primera …………………………………………………...…
Segona …………………………………………………......
Tercera …………………………………………………..….
Quarta ……………………………………………….…....…
Cinquena ……………………………………………….…..
Sisena ……………………………………………..…………
Setena …………………………………………………….....
Huitena ……………………………………………..….……
Novena ………………………………………………...……
Desena ……………………………………………….…….

Euros
18,50
14,66
12,29
10,97
9,25
7,71
6,71
5,57
4,50
3,60

Per l’ocupació diària eventual de parades en mercats detallistes se satisfarà una quota única diària
de 6,32 euros.
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