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Ordenança fiscal núm. 16

TAXA SERVEI DE MERCAT

Article 1.-Disposicions generals:

D’acord amb el que disposen els articles 58 i 20.4u. de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat també amb el que
disposen els articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest Ajuntament
estableix la taxa per la prestació de serveis i per la utilització d’instal·lacions en el
mercat municipal, que es regiran per la present Ordenança fiscal i per les
normes de caràcter general de rang suficient.

Article 2.-Fet imposable:

El determina l’ocupació de les diverses parades de mercat i la utilització dels
seus respectius serveis.

Article 3.- Subjectes passius:

Són subjectes passius de la taxa, obligats al pagament dels drets i les taxes
regulats per aquesta Ordenança, les persones físiques i jurídiques, així com les
entitats a que es refereix l’art. 33 de la Llei General Tributària, que siguin:

a) Els titulars de les respectives concessions per a l’ocupació de les parades de
mercat i per a la utilització dels seus respectius serveis.

b)Els usuaris dels diferents serveis.

Article 4.-Responsables:

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que
siguin causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.

2. Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què
es refereix l’article 33 de la Llei general tributària respondran solidàriament en
proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries
d’aquestes entitats.

3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions
tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que
respondran d’elles solidàriament i fins al límit del valor de la quota de liquidació
que se’ls hagués adjudicat.
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4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la
seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles
respondran subsidiàriament dels deutes següents:

a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.

b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.

c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les
obligacions
tributàries pendents en la data de cessament.

5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el
procediment previst en la Llei general tributària.

Article 5.-Exempcions i bonificacions

No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per la determinació del deute.

Article 6. Tarifes

Es modifica l’art 6. Tarifes, que queda amb el següent redactat:

1. Parades laterals, preu mensual:

          . Dobles.................. 155,70.- Euros
          . Senzilles...............    77,85.- Euros
          . Bar....................... 106,15.- Euros

2. Parades centrals, preu mensual:

          - Fruita i verdura.......... 34,97.- Euros
          - Peix amb cambra.....106,90.- Euros
          - Peix sense cambra....57,95.- Euros

3. Les parades eventuals de la plaça del mercat tindran un increment del 50 %
sobre els preus assenyalats a les parades fixes anteriors.

4. L’associació d’usuaris de la Cambra Frigorífica del mercat, mentre no
contractin directament a la companyia administradora el corrent elèctric,
abonaran dit consum trimestralment a l'Ajuntament.
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Article 7: Quota

1.Les quotes exigibles per aplicació de les tarifes esmentades en l’article anterior
i computables per blocs de temps d’utilització dels serveis o ocupació tenen
caràcter irreductible pels períodes de temps que s’especifiquen en cadascuna
d’elles.

2. El pagament de les quotes respectives en concepte de parades fixes en el
mercat municipal és independent i compatible amb l’abonament de la resta de
taxes que puguin gravar-les, com ara la de recollida d’escombraries i la de
qualsevol altra regulades en les ordenances fiscals que siguin d’aplicació.

Article 8: Acreditament

La taxa s’acredita des que és adjudicat, al subjecte passiu, alguna parada o local
en les esmentades liquidacions o des que tingui lloc la prestació dels serveis.

Article 9.Declaració, liquidació i ingrés

Per l’ús dels béns i les instal·lacions municipals del mercat i pels serveis
inherents en concepte de parades fixes el cobrament de les quotes s’efectuarà
mitjançant l’expedició de rebuts trimestrals.

Article 10. Infraccions i sancions

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel que disposa la Llei
general tributària, la seva normativa de desenvolupament i l’Ordenança general
de gestió, inspecció i recaptació d’aquest Ajuntament.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordenança fou aprovada pel Ple de l'Ajuntament en la sessió celebrada
el dia 29 d’octubre de 2003, i que ha quedat definitivament aprovada en data 10
de desembre de 2003, entrarà en vigor el primer de gener de 2004 i tindrà
vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.


