
 

 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22
 
TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA PER PARADES DEL MERCAT MUNICIPAL
 
Article 1. Fonament i naturalesa
 
A l’empara del previst als articles 57 i 201.A)i  20.4.u) 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text 
legal, l’Ajuntament estableix la taxa per la prestació de ser
les activitats mercats i complementaris, que es regirà per la present Ordenança.
 
 

Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis següents:
La utilització privativa del domini públic
Mercat Municipal. 
 
 

Article 3. Subjectes passius
 
Són subjectes passius contribuents de la taxa les persones físiques o jurídiques i les 
entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que s
que ocupin una parada al mercat municipal .
 
 

Article 4. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tal 
a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
 
 

Article 5. Beneficis fiscals
 
No es concedirà cap exempció ni bonificació a l’exacció de la taxa.
 
 

Article 6. Quota tributària
 
La quota tributària es determinarà per l'aplicació de les tarifes següents
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Num. Parada  
Parada núm.    1 
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Article 7. Acreditament 
 
La taxa s'acredita quan es sol·licita la ocupació del domini públic o adjudicació de les 
parades, que no es realitzarà sense que s’hagi efectuat
com amb el us privatiu a data 1 de gener.
 

Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
 
El període impositiu es l’any natural i el meritament de la taxa es produirà el dia 1 de 
gener. 
El cobrament de la taxa es produirà mitjanç
amb el calendari del contribuent.
En els supòsits de canvi de tercer  es procedirà al prorrateig trimestral ajustant el 
període impositiu trimestralment.

 
Article 9. Infraccions i sancions
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 
regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei 
General Tributària i  l’Ordenança General.

 
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança 
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
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facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats 
i/o substituïts,  en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa.
 

Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el 29/10/2009 i que ha quedat definitivament aprovada en data 
22/12/2009, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de 
la Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
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