ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10. TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
DE MERCATS

Article 1r. Concepte
Fent 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 modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i de conformitat amb
allò que disposa l’article 20.4.u) del RDL 2/2004, de 5 de març, text refós de la
llei reguladora de les Hisendes Locals, i en aplicació d’allò que resulti vigent de
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, aquest Ajuntament estableix la taxa per la
prestació de serveis en el mercat municipal, que s'ha de regir per aquesta
ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen a allò que disposa l'article 57
de l'esmentat RDL 2/2004.

Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa:
a) La prestació de serveis en el mercat municipal per la venda directa al
consumidor d’articles alimentaris o qualsevol altre que autoritzi
l’Ajuntament.
b) La utilització privativa d’un espai del domini públic per a la instal·lació de
parades, quiosc o venda ambulant durant la celebració del mercat
setmanal ambulant.

Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa regulada en aquesta ordenança els titulars de
qualsevol lloc o parada, fix o eventual, cambra o magatzem del mercat
municipal.

Article 4t. Quantia
La tarifa de la taxa serà la següent:
Epígraf 1.- Parades a l'interior:







Parada
"
"
"
"
"

1, al mes ...............
2, al mes ...............
3, al mes ...............
4, al mes ...............
5, al mes ...............
6, al mes ...............

47,40 €
47,40 €
85,20 €
43,90 €
76,00 €
34,70 €




Epígraf 2.-

"
"
"

7, al mes ............... 49,50 €
8, al mes ............... 76,00 €
9, al mes ............... 85,20 €

Parades mercat ambulant:
1. Reserva de parades a l'any:
2. Tarifa:



80,00 €/parada

Tarifa diària, per cada metre lineal:
2,10 €/dia/ml
Tarifa trimestral: en aquest concepte es paguen els dies de
mercat que no són festius:
1,26 €/dia/ml

Epígraf 3.-

La taxa pel servei de les cambres frigorífiques es fixa en 15,00
euros/parada/mes per cada parada del mercat.

Epígraf 4.-

Per als canvis de titularitat de les parades s'han d'abonar en
conceptes de drets per la transmissió de l’autorització un import
equivalent a quatre mensualitats de la tarifa corresponent
establerta a l'epígraf 1, segons la parada que es tracti.

Epígraf 5.-

Amb independència de les tarifes per la utilització de les parades
del Mercat, els titulars hauran de fer-se càrrec de les despeses de
consum d’electricitat i escombraries.

Epígraf 6.-

La quota mensual establerta s’entendrà sens perjudici de l’import
de l’adjudicació de les parades en subhasta pública.

Article 5è. Obligació de pagament
1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix des
del moment que s'és titular de qualsevol parada, magatzem, cambra o lloc,
ja sigui fix o eventual del mercat municipal.
2. El pagament de la taxa s'ha de realitzar:
a. Pels canvis de titularitat de les parades, cambres i magatzems, per
ingrés directe en la Recaptació Municipal, però sempre abans de retirar
la corresponent llicència.
b. Per les parades exteriors amb tarifa trimestral, s’ha de fer efectiu el
primer dijous de cada trimestre.
c. Per les parades exteriors amb tarifa diària, s’ha de fer efectiu en el
moment de la presentació de la liquidació a l’obligat al pagament.
d. Per la resta dels epígrafs de la tarifa, mentre subsisteixi la concessió i
una vegada inclosos en els censos o matrícules d'aquesta taxa, amb
caràcter mensual, en la forma i manera que determina la normativa
vigent.

Article 6è. Impagament
La falta de pagament de tres mensualitats consecutives implicarà, a més
d’exigir el seu abonament per la via executiva, privar al titular de l’autorització
per actuar a l’establiment municipal específic.

Article 7è. Exempcions i bonificacions
1. Les exempcions i bonificacions establertes per llei.
2. En el cas del mercat ambulant amb l’opció de pagament de tarifa trimestral,
s’aplicarà una bonificació del 40% sobre la tarifa diària.

Article 8è. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que
els corresponguin en cada cas, hom s'ha d'ajustar a allò que disposen els
articles 183 i següents de la Llei General Tributària.

Disposició final
La present ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui en el Butlletí
Oficial de la Província i s'ha d'aplicar a partir del dia 1 de gener de 2009. Pel
que fa a la vigència hi romandrà fins a la seva modificació o derogació
expresses.

Diligència
Per a fer constar que la present ordenança, que consta de 8 articles, va ser
aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 25 d'octubre de 1989, i
modificada per acord Plenari de data 19 de desembre de 2007, que en va fer
l’aprovació definitiva.

Riudoms, 19 de desembre de 2012
Vist i plau
L'alcalde,

La secretària interventora,

Josep Maria Cruset Domènech

Marta Cuesta García

