ANNEX 2 A L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC.
MERCATS D'ENCANTS A LA VIA PUBLICA.

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 20.3.n), s’estableix i regula la present taxa per la utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic pels mercats d’encants del municipi.
Article 2n.
Obligació de contribuir.
El fet imposable està determinat per la realització a la via pública i béns d’ús públic municipal
dels aprofitaments derivats dels mercats d’encants i l’obligació de contribuir neix en el moment
de l’atorgament per part de l’Ajuntament de la corresponent concessió o des que s’inicia
l’aprofitament, encara que ho hagués estat sense la corresponent autorització.
El subjecte passiu obligat al pagament són les persones titulars de les respectives concessions
o les que efectivament realitzin l’aprofitament.
Article 3r.
Bases.
Es prendran com a bases de gravamen de la present exacció els metres lineals d’ocupació,
dies o anys.
Article 4t.
Normes de gestió.
L’exacció es considerarà devengada a partir del moment del naixement de l’obligació de
contribuir.
La utilització privativa o l’aprofitament especial s’haurà de sol·licitar a l’Ajuntament, per la qual
cosa els interessats presentaran al servei corresponent municipal la següent documentació:
a) Sol·licitud en model facilitat a l’efecte.
b) Fotocòpia de l’alta de l’IAE de l’any en curs.
c) Fotocòpia de l’alta d’autònoms.
d) Fotocòpia del DNI
e) Fotocòpia del permís de treball i/o residència, en els casos de persones estrangeres.
f) Representant en el cas de domiciliats en altres localitats.
g) Altres documents annexes.
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Article 5è.
Tarifes
A) El mercat situat a Vila-seca:
Per cada metre lineal, a l'any
B) El mercat situat a la Pineda:
Per cada metre lineal, a l'any
C) Per 1 dia i per cada metre lineal

80,60 €
100,20€
15,50 €

Article 6.
Padrons.
La recaptació de la quota, que té caràcter irreductible, es realitza mitjançant el sistema de
padró fiscal anual, fraccionat en 2 terminis, degudament establert en el corresponent
calendari fiscal que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província.
Disposició final
Aquest annex estarà vigent fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva derogació
expresses.
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