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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS AL MERCAT MUNICIPAL.

Article 1. Fonament i naturalesa
D’acord amb el que disposen els articles 57 i 20.4u del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 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 al mercat
municipal i el mercat setmanal.

Article 2. Fet imposable
Consisteix en la utilització del mercat municipal i els carrers on tradicionalment es
desenvolupa el mercat setmanal.

Article 3. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 35.4 de la Llei general tributària,
que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis que constitueixen el fet
imposable de la taxa.

Article 4. Responsables
Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques o jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària.
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
interventors o liquidadors de les fallides o concursos de societats i entitats en general en
els supòsits i amb l’abast que estableix l’article 43 de la Llei general tributària.

Article 5. Beneficis fiscals
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.
(*) Article 6. Quota tributària
1. La quota de la taxa regulada en aquesta ordenança és la fixada en les tarifes
contingudes en l’apartat 3 d’aquest article.
2. S’haurà de tenir en compte per a calcular el següent:
a) Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no és sencer, s’arrodonirà per
excés per obtenir la superfície ocupada.
b) Els aprofitaments seran anuals, quan s’autoritzin per a tot l’any natural, i temporals,
quan el període autoritzat comprengui una part de l’any natural. Tots els aprofitaments
realitzats sense autorització administrativa es consideren anul·lats.
3. Les tarifes d’aquesta taxa són les següents :
Expedició document d’identificació

6€

Per reserva de lloc de venda, quota anual,

15 €

Lloc de venda exterior amb reserva, per m2 i dia

1€

Lloc de venda exterior, sense reserva, per m2 i dia

1,2 €

Llocs de venda interiors a l’edifici municipal del mercat:
Per cada caseta de venda, a l'any

6,47 €

Per cada lloc fix de venda de verdures , a l'any

1,28 €

Article 7. Normes de gestió.
1. El primer mes de cada any natural les persones interessades hauran de sol·licitar
l’expedició de document d’identificació. Aquest document donarà dret a la
sol·licitud de la corresponent llicència d’aprofitament especial.
2. La persona interessada haurà de sol·licitar un document d’identificació a
l’Ajuntament d’Alcanar, i haurà d’aportar la següent documentació:
a. Fotocòpia del DNI o NIF
b. Document acreditatiu de cobertura sanitària per part de la Seguretat
Social o mútua professional, o similar.
c. Còpia del rebut d’assegurança de responsabilitat civil.
d. Declaració censal de l’activitat.

e. Una foto
f. Declaració de l’activitat que desenvolupa així com els elements que s’hi
instal.laran. A més, hi hauran d’adjuntar un plànol de la superfície que
es pretén ocupar i de la seva situació dins del municipi.

3.La llicència d’aprofitament especial podrà ser de dos tipus: anual o bé esporàdica. La
sol·licitud de llicència anual es demanarà mitjançant instància al Registre General de
l’Ajuntament d’Alcanar, d’acord al model normalitzat. Posteriorment, els serveis tècnics
i la policia local emetran informe preceptiu, i la Junta de Govern Local resoldrà.
L’atorgament de la llicència estarà condicionada per l’existència d’espai públic, així
com seran preferents les reserves anuals sobre les esporàdiques.
4.La llicència d’aprofitament especial anual comportarà la reserva de lloc de venda
exterior.
5. Les llicències esporàdiques s’hauran d’autoritzar diàriament per la Policia Local,
prèvia acreditació del document d’identificació, i només donarà dret a la seva
instal·lació per un dia en concret.
6. En cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar a aquest
municipi la devolució dels imports ingressats.
7. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran cedir-se o subarrendar-se a
tercers. L’incompliment d’aquest precepte provocarà l’anul·lació de la llicència.

Article 8. Meritació
1. La taxa es merita de la següent manera:
- Document d’identificació: en el moment de la seva sol·licitud.
-Reserva de lloc Anual: El pagament es farà anualment. Aquesta liquidació
s’efectuarà en el primer trimestre, si es fa posteriorment es pagarà prorratejat pels mesos
restants de l’any.
- La resta es farà el pagament diari, segons la llicència d’aprofitament a les
oficines municipals de l’Ajuntament d’Alcanar.

Article 9. Període impositiu
1. Quan l’aprofitament especial s’estengui a més d’un exercici, el període impositiu
comprèn l’any natural.
2. Quan no s’autoritzi la utilització privativa o l’aprofitament especial, o quan no siguin
possibles per causes no imputables al subjecte passiu, s’ha de retornar l’import satisfet.
Article 10. Règim de declaracions i d’ingrés
1. La taxa s’exigeix en règim d’autoliquidació.

2. Per al cas d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, el pagament de la taxa s’ha de
fer en el primer trimestre de cada any.
3. El subjecte pot sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest cas
s’ordenarà el càrrec al compte bancari.
Article 11. 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, hom aplicarà el règim regulat en la Llei
General Tributària, el Reial Decret 2063/2004, de 15 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament General de règim sancionador tributari, d’acord amb allò que determina
l’article 11 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Disposició Final
Aquesta Ordenança fiscal, entrarà en vigor amb la publicació integra del seu text en el
Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir de l’1 de gener de 2012. El seu
període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva
derogació expressa.

