ANNEX 1 A L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ
DE SERVEIS PÚBLICS O REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ADMINISTRATIVES EN RÈGIM
DE DRET PÚBLIC.
MERCATS MUNICIPALS

Article 1r. Naturalesa .
De conformitat amb el RDL 2/2004, de 5 de març, els articles 20 al 27 de l’esmentat RDL i en
especial el 20.4.u), s’estableix i regula la present taxa per la utilització dels serveis del Mercat
Municipal.
Article 2n. Naixement de l’obligació del contribuent.
L’obligació de contribuir neix de la utilització del servei, l’aprofitament pels interessats del
Mercat mpal., i dels serveis d’inspecció obligatori en matèria d’abasteixament o per la
realització, per part de l’Ajuntament, d’obres de reforma i millora de totes les instal·lacions o del
propi edifici.
Article 3r. Persones obligades al pagament.
Venen obligades al pagament de les taxes que aquí es regulen les persones que es beneficien
especialment de la prestació de serveis públics, obres o de la realització d’activitats o que elles
mateixes provoquin, del mercat mpal.
Article 4t. Bases
S’estableixen com a bases per a la percepció de les taxes, la utilització de tots els serveis pels
usuaris, o en tot cas, el cost general que s’origina en el Mercat mpal., o el cost de les obres de
reforma i millora de l’edifici o de les seves instal·lacions.
Article 5è.Tarifes.

Per l'expedició o renovació dels permisos o autoritzacions per utilitzar els llocs de venda,
espais, locals o patents als mercats municipals, fins a la finalització de la concessió que de
forma general existeixi, es satisfarà la quantitat que l'Ajuntament consideri convenient, o
s'exercirà el sistema de concessió que s'estimi adient.
L'expedició de permisos queda subjecte a les següents normes:
a) En l'adjudicació per subhasta o concurs de les parades de venda, espais, locals o patents,
el drets d'expedició seran el tipus oferts a la licitació.
A les adjudicacions directes els drets seran del 25% sobre l’import que a continuació es valora
(com a mínim) per cada parada:

1

Carnisseries, fruites i verdures, peixateries i forns
Comestibles, Xarcuteries, volateries, pesca salada, bar
Lleteries, floristeries, perfumeries, drogueries, cellers i altres

4.625 €
3.310 €
1.965 €

c) Als traspassos per actes intervius, els drets seran del 12,5% sobre l'import abans
esmentats.
d) Les permutes, i els traspassos entre germans o de pares a fills satisfaran un 5% dels tipus
de valoració assenyalats en aquest article i per cada lloc que es permuti.
e) Per la concessió, traspàs i utilització de les parades, es tindrà en compte allò preceptuat al
reglament de Mercats, aprovat per l'Ajuntament.
f) Els traspassos, "mortis causa", als hereus o legataris del titular no satisfaran drets
econòmics, si es comunica la successió de la titularitat a l'Ajuntament en el termini de sis
mesos a comptar des del desés.
g) Els traspassos a hereus o legataris del titular per motius de jubilació o invalidesa d'aquest
no satisfaran drets econòmics, si es comunica en el termini de sis mesos a l'Ajuntament.
h) Per la utilització de parades de venda, espais, locals, se satisfaran les següents taxes,
anualment:
1. Tarifa única per a tota classe de parades del Mercat Municipal de Vila-seca irreductible

1.785 €/any
2. Les galeries comercials situades a l'edifici del Mercat Municipal de Vila-seca, satisfaran
anualment, per cada galeria la quantitat de 475 €
S'inclou als esmentats cànons o taxes els serveis de neteja, vigilància, conserge, conservació i
manteniment de les despeses generals, i costos indirectes que es generen, és a dir, el
funcionament ordinari.
i) Les tarifes pel lloguer de compartiments de les cambres frigorífiques, seran les següents:
Per cada 1 m3 o fracció 83€ anuals de forma irreductible.
Article 6. Padrons.
La recaptació de la quota, que té caràcter irreductible, es realitza mitjançant el sistema de
padró fiscal anual, degudament establert en el corresponent calendari fiscal que es
publicarà en el Butlletí Oficial de la Província.
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Disposició final
Aquest annex estarà vigent fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva derogació
expresses
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