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Article 1.- Fonament legal
De conformitat amb allò que s’ha previngut en l’article 58 de la Llei 39788, de 28 de desembre, s’estableix en
este Municipi la Taxa per prestació del Servei de Mercat d’Abastos al detall, que serà exigida d’acord amb el
que es disposa en els articles 20 a 27, ambdós inclosos, d’eixa mateixa Llei, en el Títol II de la Llei 8/89, de 13
d’abril, supletòriament aplicable a l’àmbit de les hisendes Locals, i en la present Ordenança fiscal.
Article 2.- Fet imposable
Els fets que faculten a este Ajuntament per a exigir la Taxa està constituït per la prestació del Servei de
Mercat d’Abastos al detall consistent en la utilització pels particulars de les casetes i taules existents en
l’edifici municipal situat en Av. Jaume I núm. 6 d’esta localitat per a l’exercici en les mateixes de l’activitat
comercial de venda al detall d’articles de totes classes, peribles o no.
Article 3.- Subjecte passiu i responsables
1.- Són subjectes passius contribuents d’esta Taxa les persones físiques i/o jurídiques, així com les persones a què
es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, que sol·liciten i resulten beneficiades del servei objecte de
regulació en la present Ordenança
2.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones a què es refereix
l’article 38.1 de la Llei General Tributària, de 28 de desembre de 1.963.
3.- Seran responsables subsidiaris els liquidadors de concursos de creditors en els supòsits a què es refereix
l’article 40.2 de la llei General Tributària.
Artículo 4.- Meritació
1.- Es merita esta Taxa i naix l’obligació de contribuir quan s’inicie la prestació dels serveis subjectes a
gravamen, entenent-se, a estos efectes, que la dita iniciació es produeix amb la resolució adjudicatària de la
corresponent concessió.
2.- No obstant això, l’Ajuntament podrà exigir anticipadament, al temps de formular l’interessat la
corresponent sol·licitud de llicència, el pagament d’esta Taxa per mitjà del dipòsit previ de la quantitat que en
cada cas anara procedent satisfer-se a esta Corporació.
3.- Així mateix, naix l’obligació de pagar esta Taxa quan efectivament s’exercisca l’activitat comercial en què
el mateix consisteix, encara que no s’haguera obtingut la preceptiva llicència municipal, sense perjuí de les
sancions a què això donara lloc.

Article 5.- Quota tributària
1.- La quota tributària es determinarà per aplicació de les tarifes següents:
a) Per cada CASETA per a la venda situada en la planta baixa de l’edifici en què s’ubica el Mercat Municipal, es
fixarà una Taxa mínima de 80’34 € /trimestre.
b) Per cada TAULA per a la venda situada en la planta baixa o soterrani de l’edifici en què s’ubica el Mercat
Municipal es fixarà una Taxa mínima de 31’62 € /trimestre.
Article 6.- Exempcions i bonificacions
D’acord amb el que preceptua l’article 9.1 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, en esta Taxa no es
reconeixeran altres beneficis fiscals que els que expressament es preveuen en normes amb rang de Llei o
deriven de l’aplicació de Tractats Internacionals.
Article 7.- Gestió i recaptació
1.- L’administració i cobrament d’esta Taxa es realitzarà per este Ajuntament a través dels seus serveis
administratius competents.
2.- Servirà de declaració la pròpia sol·licitud que, amb especificació de les dades que foren rellevants per a
l’exacció d’esta Taxa, dirigisca a este Ajuntament la persona o entitat interessada en l’obtenció de la
preceptiva concessió per a l’exercici de l’activitat comercial en Caseta o Taula del Mercat Municipal.
3.- Les sol·licituds per a cada any natural es presentaran durant el mes de novembre anterior al període de
què es pretén la concessió.
4.- La concessió s’atorgarà pel termini d’un any, tenint caràcter improrrogable i intransferible.
5.- Les sol·licituds s’acompanyaran necessàriament dels documents següents:
a) Fotocòpia D.N.I. sol·licitant i C.I.F. si es tracta de persones jurídiques. En este cas s’acompanyarà D.N.I. del
representant.
b) Dos fotografies recents mida de carnet.
c) Alta o últim rebut al cobrament de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
d) Justificant Pagament última mensualitat Seguretat Social.
e) Carnet de manipuladors d’aliments quan ho requerisca la legislació específica.
f) En cas d’estrangers, permisos de residència i de treball.
6.- Sense el compliment d’allò que s’ha indicat en l’apartat anterior, l’Ajuntament no tramitarà cap sol·licitud
de llicència.
7.- Una vegada resolta l’adjudicació de la taula/s’i/o caseta/s l’adjudicatari haurà de procedir a ingressar
l’import de la Taxa en modalitat:
a) Anual: (abans del 31 de desembre anterior al període adjudicat).

b) Trimestral (En els termes assenyalats en l’apartat 11 d’este article)
8.- Si l’Autoliquidació practicada conforme al precedent apartat resultara quantitat a exaccionar per diferència a
favor de l’Ajuntament, es notificarà a l’interessat esta diferència, exigint-li el pagament de la mateixa. Si, al
contrari, la diferència anara favorable a l’interessat, esta li serà tornada d’ofici, sense necessitat de prèvia petició
del mateix.
9.- L’import ingressat com a conseqüència de l’autoliquidació citada, es tornarà a l’interessat d’ofici, sense
necessitat de prèvia petició, quan no s’atorgara la concessió instada per causes no imputables al mateix, no
podent beneficiar-se del servei.
10.- Quan algun dels adjudicataris de concessions no estiguera interessat a continuar l’esmentada activitat
comercial, ho posarà d’este Ajuntament a través de l’oportuna declaració. Esta eximirà de l’obligació de pagar
esta Taxa a partir del trimestre natural següent a aquell en què la mateixa s’haguera presentat en este
Ajuntament.
11.- El pagament en efectiu de les liquidacions esmentades en l’apartat 7, en cas d’optar per pagaments
fraccionats, d’esta norma, es realitzarà, a través d’Entitats Col·laboradores, en els terminis següents:
-Primer trimestre natural: Abans del 31 de desembre del període de la concessió.
-Segon trimestre natural: Abans del 20 d’abril.
-Tercer trimestre natural: Abans del 20 de juliol.
-Quart trimestre natural: abans del 20 d’octubre.
12.- Si els obligats a eixe pagament no ho efectuaren en els expressats terminis, l’Ajuntament ho exigirà a
través del procediment administratiu de constrenyiment.
Article 8.- Inspecció
L’acció inspectora en esta Taxa es realitzarà d’acord amb el que preceptua els articles 140 i següents de la Llei
General Tributària i en el R. Decret 939/86, de 25 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament General de la
Inspecció dels Tributs.
Article 9.- Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions caldrà ajustar-se al que estableix l’article 11 de la Llei 39/88, de 28 de
desembre, aplicant-se en esta Taxa el règim d’infraccions i sancions regulat en els articles 77 i següents de la
Llei General Tributària i en el Reial Decret 263/85, de 18 de desembre, sobre Procediment per a Sancionar les
Infraccions Tributàries.
Disposició transitòria Única
Durant el període comprés entre l’1 de gener i el 28 de febrer de 2002, període de convivència de la nova
moneda (euro) i la pesseta, les referències a euros s’entendran fetes a ambdós monedes, a fi de facilitar l’ús a
la parell d’ambdós pels contribuents.
Disposició Final Única
La present ordenança fiscal entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2002, després del compliment dels tràmits
procedimentals legalment establits.

