DECRET.

Vist el decret sobre Mesures excepcionals en el municipi de L’Alcúdia per limitar la
propagació i el contagi pel COVID-19 de data 12 de març de 2020, pel que, entra d’altres
mesures, s’adopta la de tancar des del dia 13 de març de 2020 totes les instal·lacions
culturals i d’oci, esportives, centres, llars i bars de gent gran i jubilats, així com totes les
Escoles Esportives Municipals,
Vist el mateix decret estableix al punt 6è la prohibició de la celebració del mercat
ambulant dels divendres a partir del proper 20 de març i fins nova ordre,

Considerant allò establert a l'article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de Bases de Règim

Constituïx el fet imposable de la present taxa la utilització privativa o aprofitament
especial de les instal·lacions del mercat municipal mitjançant casetes interiors i
parades interiors i exteriors.
Es merita i naix l'obligació de contribuir des del moment que es pose a disposició
del subjecte passiu l'ús de les instal·lacions, com a conseqüència de l'atorgament
de la llicència o concessió demanial per la qual s'autoritza la utilització privativa o
l'aprofitament especial de les instal·lacions del Mercat municipal”
RESOLC

PRIMER.- Suspendre la meritació i les liquidacions de la quantia de la taxa
reguladora per la utilització del mercat municipal per un trimestre als usuaris de parades
exteriors i a cada usuari en funció de la forma de pagament utilitzada pel subjecte passiu, ja
siga semestral o anual, conforme a allò establert a l’article 5.1 (Parades Exteriors) de la
pròpia ordenança fiscal.
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“Article 2. FET IMPOSABLE

RESOLUCIÓN

Vist que les ordenances fiscals en vigor al nostre municipi, que regulen les taxes
per la utilització privativa del domini públic, estableixen que el fet imposable està constituït
per la utilització del mercat municipal, així ho diu a l’article 2º de l’esmentada ordenança
fiscal reguladora:

Número: 529/2020 Fecha: 18/03/2020

Local,

SEGON .- Donar compte a la Junta de Govern Local, a la Tresoreria i a la
Intervenció de fons als efectes comptables oportuns.

TERCER .- Notificar aquest acord al departament d’activitats per al seu
coneixement..
L'Alcúdia, 18 de març de 2020.
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RESOLUCIÓN

L'Alcalde.

Davant de mí.
LA SECRETÀRIA .

