Ordenances fiscals 2018

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28
TAXA PER LA GESTIÓ I EL MANTENIMENT DELS MERCATS MUNICIPALS
Article 1r. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides per l'article 106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i de conformitat
amb el que disposen els articles 15 al 19 del RD 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 la gestió i el manteniment dels mercats municipals Torre de la Vila i La Muntanyeta,
que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa
l'article 57 en relació a l'article 20 de l'esmentat RD.

Article 2n. Fet imposable.
El fet imposable el constitueix la prestació dels serveis ordinaris en el mercat municipal Torre de
la Vila, que es defineixen al reglament de l’esmentat mercat. Respecte al mercat municipal La
Muntanyeta, el fet imposable el constitueix exclusivament la prestació del serveis de
manteniment i conservació dels elements comuns de l'edifici.

Article 3r. Subjectes passius.
Són subjectes passius d'aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, i les entitats referides en l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis prestats en la
forma que es determina en aquesta ordenança.

Article 4t. Responsables i successors
1. La responsabilitat tributària s’exigirà en els casos i d’acord amb els procediments previstos en
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
2. Els successors en les obligacions tributàries pendents seran igualment els previstos en la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Article 5. Beneficis fiscals
No es concedirà cap exempció ni bonificació a l’exacció de la taxa, llevat de les establertes per
la llei.

Article 6è. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de les tarifes següents, en concordància amb
el que disposen els reglaments reguladors dels mercats municipals, respecte la distribució de
les despeses en relació als coeficients de participació:
1.- Mercat municipal Torre de la Vila:
-

per cada 1% del coeficient de participació del supermercat: 206,70 euros per trimestre.
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-

per cada 1% del coeficient de participació, dels titulars dels drets concessionals sobre
els espais de venda: 165,36 euros per trimestre.

2.- Mercat municipal La Muntanyeta:

-

per cada 1% del coeficient de participació, dels titulars dels drets concessionals sobre
els espais paradas, parades exteriors, magatzems,aparcaments i local número 4:
100,46 euros per trimestre.
per cada 1% del coeficient de participació de les comunitats Logístico-Comercial,
Mercat, Magatzems i Aparcament: 47,50 euros per trimestre .

No participen d’aquesta taxa els locals número 1, 2, 3 i 5, la recaptació de les despeses dels
quals es realitza segons les condicions de contractació establertes amb l’Ajuntament.

Article 7. Acreditament
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s’iniciï la prestació dels serveis.
2. Quan la duració temporal de la utilització serveis del mercat s’estengui varis exercicis,
l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà
l’any natural, llevat els supòsits d’inici o cessament de la prestació del servei, cas en el qual el
període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància, amb el corresponent prorrateig per
trimestres naturals complerts de la quota.

Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
1. La taxa s’exigeix en règim de liquidació trimestral a partir de la relació nominal dels titulars
dels drets concessionals sobre els espais de venda confeccionada pel departament gestor dels
serveis de mercats, en funció dels coeficients de participació recalculats d’acord amb la
distribució de despeses establerta al reglament regulador del mercat municipal Torre de la Vila i
en el reglament del mercat municipal La Muntanyeta.
2. En els supòsits de cessament de la prestació del servei, les sol·licituds s’hauran de presentar
mitjançant instància adreçada a l’Ajuntament, amb 15 dies d’anterioritat a la finalització de cada
trimestre natural, en cas contrari la baixa no serà efectiva fins la finalització del trimestre natural
següent, i en qualsevol cas, l’acreditament abastarà els trimestres naturals complerts.

Article 9è. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les
sancions que els corresponguin en cada cas, s’aplicarà el règim regulat en la Llei General
Tributària i en les disposicions que la complementin i la desenvolupin.

Article 10è. Exigibilitat de les tarifes
Les tarifes establertes en aquesta ordenança seran exigibles sense perjudici d'aquelles que
s'acreditin per a l'actuació administrativa a desenvolupar per la tramitació de la corresponent
autorització, si s'escau.

Article 11è. Inspecció i recaptació
La inspecció i la recaptació de la taxa es realitzarà d’acord amb la Llei General Tributària i amb
les disposicions que la complementin i la desenvolupin.
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Disposició addicional
Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques, reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 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 va començar a regir el dia 1 de gener de 2011 i regirà fins a la seva
modificació o derogació expressa. Consta de 11 articles. Les últimes modificacions introduïdes
s’han aprovat definitivament pel Ple de data 18 de d'octubre de 2018 i s’han publicat al BOPB de
data 29 d'octubre de 2018, i entraran en vigor l'1 de novembre de 2018.
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