ORDENANÇA REGULADORA NÚM. 20
Aplicació Pressupostària: 319.01
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS
ALS MERCATS MUNICIPALS
FONAMENT LEGAL
Article 1. D’acord amb el que s’estableix en l’article 106 de la Llei 7/85, de bases de
règim local, i en els articles 15 a 27 i 57 del RDL 2/2004, pel que se aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’estableix la present taxa.

FET IMPOSABLE
Article 2. La taxa estarà determinada pel gaudi i aprofitament de les parades o locals
dels mercats, i per la prestació dels serveis establerts en els mateixos. L’obligació de
contribuir naixerà des que sigui adjudicat al subjecte passiu alguna parada o local a les
citades instal·lacions o des que tingui lloc la prestació dels serveis.
Article 3. Els drets liquidats per l’aplicació d’aquesta Ordenança són independents i
compatibles amb l’import del remat d’adjudicació de cada parada en la licitació que
amb aquesta finalitat se celebri.

SUBJECTE PASSIU
Article 4. Estaran obligats al pagament les persones naturals o jurídiques, nacionals o
estrangeres, així com les herències jacents, comunitats de béns, i altres entitats que,
sense tenir personalitat jurídica, constituesquin una unitat econòmica o un patrimoni
separat, susceptible d’imposició, que siguin:
a) Els titulars de les parades o locals.
b) Els sol·licitants o usuaris dels serveis
c) Els consumidors dels productes facilitats.

BASE I TARIFES
Article 5. Es prendrà com a base de gravamen el cost de la prestació dels serveis i
productes que se subministren.
Article 6. Les tarifes d’aplicació en els mercats seran les següents:

TARIFA I. Per a les parades del Mercat del Claustre i
magatzems municipals del mateix, per trimestre

TARIFA II. Per a les parades de la Peixateria
1. Serveis generals, per parada
2. Serveis de gel
3. Servei de cambra frigorífica

5,00 eur./m2

350,00 eur./trimestre
0,03 eur./ Kg.
23,00 eur./trimestre

NORMES DE GESTIÓ I COBRAMENT
Article 7.
1 Les quotes exigibles per tarifa tindran caràcter trimestral i irreduïble.
7.2 Les tarifes per cambra frigorífica es repercutiran únicament sobre els
concessionaris que la utilitzin.
7.3 L’obligació del pagament serà simultània amb la utilització del servei i la seva
liquidació es farà d’acord amb les dades que faciliti l’oficina administrativa; no obstant,
es podrà decretar el sistema de liquidació provisional per ingrés directe en finestreta,
revisable posteriorment d’acord amb l’informe de l’oficina administrativa.
Article 8. Si, per raons de salubritat pública, fos precís retirar i/o destruir algun
producte, es procedirà a fer-ho per compte del propietari, sense que aquesta actuació
doni dret a cap indemnització.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Tot el que no estigui previst en aquesta Ordenança es regirà pel TR de la Llei
reguladora de les hisendes locals i la Llei general tributària, i, si és el cas, l’Ordenança
general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança tindrà efectes des del l’1 de gener del 2012 fins a la seva
modificació o derogació expresses.
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