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ORDENANÇA FISCAL NÚM.17 

 
TAXA PER SERVEIS EN EL MERCAT MUNICIPAL 
 
Art l.- Disposicions generals.   
 

De conformitat amb  al que disposa l’article 20.4.u) de  la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, s’estableix la taxa per l’ús dels béns i instal·lacions municipals i pels 
serveis inherents al Mercat Municipal. 
 
ARTICLE 2.-. Fet imposable.  
 

Està determinat 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. 

 
ARTICLE 3.-. Subjectes passius.   
 

Estan obligades al pagament dels drets i taxes regulats en aquesta Ordenança 
les persones que es beneficiïn especialment dels esmentats serveis, o bé que els 
provoquin. 
 
ARTICLE 4.-. Exempcions i bonificacions.   
 

No s’acceptaran altres exempcions i bonificacions que aquelles establertes per la 
Llei. 
 
ARTICLE 5.-. Base. 
 

 S’estableix com a base a la percepció d’aquests drets i taxes la utilitat que els 
referits serveis reportin als usuaris o en  el seu cas, el seu cost. 

 
ARTICLE 6.-. Tarifes.  
 
1.  Pels aprofitaments i serveis regulats en aquesta Ordenança se satisfaran les taxes 

que s’indiquen en la tarifa annexa. 
2.  Per l’expedició o renovació dels permisos o de les autoritzacions en els usos o 

aprofitaments subjectes a licitació, s’emprarà com a tipus d’aquesta , sense que en 
cap cas el preu de rematada pugui ésser inferior al tipus. 

 
ARTICLE 7.-. Naixement de l’obligació de contribuir.   

 
L'obligació tributària neix per l’adjudicació o autorització dels llocs o locals dels 

mercats, per realització de les obres i per la utilització dels serveis.  Per les 
autoritzacions d'ús l'obligació s’entendrà acreditada per trimestres naturals complets 
pels qui fossin titulars a l’inici de cada període. 
 
 
ARTICLE 8.-Gestió, liquidació i recaptació.  
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1.  Els aprofitaments subjectes a les taxes a les quals es refereix aquesta Ordenança, 

que tinguin caràcter regular i continu, seran objecte de les corresponents 
liquidacions trimestrals. A efectes d'aplicació de la present Ordenança s’entendrà 
com parada cadascun dels llocs de venda existents al mercat. 

2.  Les taxes se satisfan: 
 

a)  En els casos d'expedició o renovació dels permisos o de les autoritzacions per 
utilitzar els llocs de venda, els espais, locals o patents, en el termini de quinze 
dies naturals a la notificació de¡ seu atorgament i, en tot cas, abans d'iniciar 
l'ús. En les autoritzacions d'obres el mateix termini des de la notificació de 
l’atorgament del permís i, en tot cas, abans d'iniciar-les. 

b)  En els casos de taxes periòdiques, en els terminis establerts per l’Ordenança 
General. 

c)  En la utilització dels serveis, simultàniament a la prestació. 
 
ARTICLE 10.-. Infraccions i sancions.  

 
1. S’estarà al que es disposa a l’Ordenança Fiscal General. 
2. Les infraccions seran sancionades amb multa, en la quantia autoritzada per la 

legislació vigent. 
3. La imposició de sancions no serà obstacle, en cap cas, a la liquidació i cobrament 

de les taxes acreditades i no prescrites, ni a la facultat de declarar la revocació o 
caducitat de l'autorització d'ús, d'acord amb allò que disposen les Ordenances 
generals municipals. 

4. L'Administració podrà declarar vacant el lloc o parada quan el cessionari no hagi 
abonat les taxes en els terminis preceptius, com a conseqüència d’un canvi de 
titularitat. 

 
ARTICLE 11.-  Vigència.   

 
 La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor, prèvia publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província del seu text, el dia 1 de gener del 2012 i continuarà vigent fins a la 
seva modificació o derogació. 
 
     TARIFES 
 

Per cada lloc de venda........ 48,00 €/mes 
Per cada local exterior......... 5,50 €/mes 
Per llocs no fixos de venda... 23,00 €/mes 

 
  
 Els concessionaris de les instal·lacions auxiliars (magatzems, càmeres ...) que 
no són titulars de llocs de venda tributaran a raó de 7,00 €/mes. 
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