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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21 – Taxa per L'Ocupació del Mercat Municipal. 
 
Article 1. Fonament i naturalesa. 
En 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 es disposa en els articles 15 al 19 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per les 
utilitzacions privatives o aprofitaments especials constituïts per l'ocupació de les 
instal·lacions dels Mercats municipals, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, 
les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat Reial Decret 
Legislatiu. 
 
Article 2. Fet imposable. 
1. Les quanties exigibles d'acord amb les tarifes vindran determinades pel 

gaudiment i aprofitament dels llocs o locals dels mercats municipals, per la 
realització d'obres a les parades, i per la prestació dels serveis establerts. 
 

2. Estaran gravats l'adjudicació/autorització de l’ús dels diversos espais de domini 
públic als mercats i la renovació de les autoritzacions o permisos; el gaudiment i 
aprofitament dels esmentats llocs i les transmissions de la titularitat del dret 
d'us, en els casos previstos per les Ordenances municipals o pel transcurs de 
10 anys, quan el titular sigui una persona jurídica, la realització d'obres a les 
parades, i la utilització dels serveis que es prestin en els mercats 

 
Article 3. Subjectes passius. 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a 
què es refereix l'article 35 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, que ocupin o utilitzin espais de domini públic als mercats municipals i 
que gaudeixin de l'aprofitament dels esmentats llocs, així com la realització d'obres 
a les parades i la utilització dels serveis que es prestin en els mercats. 
 
Article 4. Responsables. 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 

persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 a 43 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 
els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en 
general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'esmentada Llei General 
Tributària. 
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Article 5. Obligació de pagament 
1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix per 

l'adjudicació o autorització dels llocs o locals dels mercats municipals. 
 

2. Per les autoritzacions d'us, l'obligació s'entendrà acreditada per trimestres 
naturals complerts pels qui fossin titulars a l'inici de cada període. 

 
Article 6. Quota tributària. 
Les tarifes de la taxa seran les que es detallen a continuació: 
 

A) Parades fixes als mercats de "La Cava" i "Jesús i Maria": 

Caselles interiors mercat 15,-- €/mes 

Pedra de peix 15,-- €/mes 

Lloc fruites i verdures 15,-- €/mes 

Aparell frigorífic 15,-- €/mes 

  

B) Parades eventuals:  

Ocupació de lloc de venda 45,-- €/any 

Per ocupació lloc eventual 10,-- €/dia 

Puestos m. l. 1,50 €/dia 

Estaran exempts dels punts 1 i 2 del present epígraf els veïns d'aquesta població 
que es dediquin a la venda de productes agrícoles cultivats als terrenys de la seva 
propietat. 

  

C) Autoritzacions o adjudicacions:  

Caselles interiors mercat 36,-- € 

Pedra de peix 36,-- € 

Lloc fruites i verdures 36,-- € 

  

D) Traspassos:  

Mortis causa: parentesc fins a segon grau Exempt 

Inter-vivos i familiars 25% de C) 

Traspassos 10% del preu del 
traspàs i mínim = a 
C) 

Es liquidarà la part proporcional del traspàs per trimestres, referent als punts 
anteriors (2 i 3). 

 
Article 7. Exempcions i bonificacions 
No s'aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del 
deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 
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Article 8. Infraccions i sancions 
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els 
corresponguin en cada cas, hom justificarà al que disposen els articles 183 i 
següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província, i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2005. 
El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació 
o derogació expresses. 
 
DILIGÈNCIA 
Aquesta ordenança fou aprovada inicialment pel Ple d'aquest Ajuntament en la 
seva sessió de data 27 d’octubre de 2004, i definitivament 30 dies hàbils desprès 
de la seva publicació. 
                                                                                                 Vist i plau 
EL SECRETARI,                                                               L'ALCALDE, 
  


