ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
MERCAT MUNICIPAL.

Aprovació Ple: 28-9-89
Publicació en el BOP núm. 310, de 29-12-89
Entrada en vigor: 1-1-90

Modificacions:

- Aprovació ple: 30-10-90
Publicació en el BOP núm. 12, de 15-1-91
Article 5

- Aprovació ple: 16-11-96
Publicació al BOP núm. 311, de 31-12-96
Article 5

- Aprovació Ple: 27/09/01
Publicació al BOP núm. 309, de 29-12-01
Article 5

- Aprovació ple: 1-7-04
Publicació en el BOP núm. 211, de 4-9-04
Article 5

Aprovació Ple: 27-9-2007
Publicació en el BOP núm 283 de 28-11-2007
Article 5
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Aprovació Ple: 17-11-2010
Publicació en el BOP núm 308 de 29-12-2010
Article 5

Aprovació Ple: 8-11-2012
Publicació BOP nº310 de 29-12-2012
Article 5

Aprovació Ple: 20-10-2015
Publicació BOP nº 248 de 29-12-2015
Article 5
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En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució
Espanyola 5, per l'article 106 de la llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local, i de conformitat amb el que disposa els articles 15 a 19 de la llei
39/88 de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals" aquest Ajuntament
establix la taxa per prestació del servei de mercat municipal, que es regirà per la
present ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al que preveu l'article 58 de
la citada llei 39/88.

Naturalesa de l'exacció
Article 1.- L'exacció que es regula en la present ordenança té la naturalesa de taxa
fiscal.

Article 2.- Fet imposable i naixement de l'obligació de contribuir
El fet imposable o pressupost de naturalesa econòmica que configura el tribut, es
concreta en l'efectiva prestació dels següents serveis:
a) Servei de consergeria, neteja i enllumenat general.
b) Servei d'atorgament d'autoritzacions de traspassos i cessions dels llocs, així
com la presa de raó de les transmissions «mortis causa» d’aquests.
L'obligació de contribuir naix des del moment de la prestació dels citats serveis.

Article 3.- Subjectes passius
Són subjectes passius, obligats al pagament de la taxa, els titulars de les
concessions o autoritzacions per a gaudir dels llocs del mercat i, en el cas que el
gaudi es realitzara sense aquelles llicències o autoritzacions, els que realment
s'hagen aprofitat d’aquest o hagueren provocat la prestació.

Article 4.- Base imposable
La base imposable està determinada pel cost anual del servei o serveis que
s'enumeren en la modalitat a) de l'article segon.
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En la modalitat b) de l'article segon la base imposable està determinada pel valor
del cost assignat a cada lloc a efectes de la seua concessió.

Article 5.- Període impositiu i tarifes
El període impositiu per a la modalitat a) de l’article 2 comprendrà l’any natural,
encara que el pagament es fraccionarà en quotes mensuals.
€/ MES

€/ ANY

Parada mercat municipal

75

900

Supermercat

750

9000

Les autoritzacions de traspassos i cessions de les parades, i les seues
successions, es regiran pels acords i reglaments municipals en vigor, i pagaran la
taxa resultant d’aplicar la tarifa del 2% sobre la base imposable determinada al
paràgraf segon de l’article 4.

Article 6.- Exempcions
No s'admetran altres exempcions que les establertes per la llei que fóra
d'aplicació.

Article 7.- Adjudicació de llocs i terme de l'autorització. Garantia
1. L'autorització per a l'exercici de l'activitat de venda en els llocs es portarà a
terme per mitjà dels procediments reglamentaris i s'entendrà caducada pel simple
transcurs del temps pel qual es concedix.
2. Els tipus de licitació per a l'adjudicació dels llocs del mercat es fixaran per la
Corporació al terme del període de concessió dels llocs o quan es produïsca
qualsevol altra de les causes d'extinció de la concessió.
3. En els casos de cessions i traspassos dels llocs del mercat, així com les
successions «mortis causa» d’aquests, el nou titular haurà de constituir nova
garantia per import del quatre per cent del cànon assenyalat al lloc, la durada del
qual serà per la part restant del període de la concessió.
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La garantia constituïda per l'anterior titular del lloc quedarà afecta al pagament
dels deutes pendents amb l'Ajuntament fins al moment de la transmissió i referents
al dit lloc del mercat, i es procedirà a la seua concessió una vegada pagades totes
les quantitats pendents.

Article 8.- Administració i cobrament
L'administració i cobrament d'aquesta taxa podrà realitzar-se per qualsevol dels
sistemes autoritzats per la llei.
L'ingrés de les quotes liquidades haurà d'efectuar-se en la forma, terminis i
condicions previstos en el Reglament General de Recaptació i la resta de
disposicions concordants.

Article 9.- Infraccions tributàries i la seua sanció
En tot el que es referix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les
sancions que els corresponga, s'estarà al que disposa els articles 77 i següents de
la Llei General Tributària.

DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el
«Butlletí Oficial» de la província, i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de
gener de 2013, i hi romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació
expresses.
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