APROVACIÓ DEFINITIVA BOP NÚM 228 de data 26 de novembre de 2015

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ

(ALT EMPORDÀ)

ORDENANÇA FISCAL Núm. 4.25.- TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
DE MERCATS
Article 1.- FONAMENT I NATURALESA
De conformitat amb el que disposen els articles 20 a 27 i 57 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, aquest Ajuntament estableix la taxa per la
prestació de serveis de mercats que es regirà per aquesta ordenança fiscal.
Article 2.- FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa:
a) L’ocupació de terrenys d’ús públic local amb les parades del mercat
setmanal.
b) Les adjudicacions o autoritzacions següents:
1)
Per a l’ús dels diversos espais en els mercats.
2)
Les renovacions de l’ús dels diversos espais en els Mercats
Municipals.
3)
Les transmissions de la titularitat del dret d’ús i utilització dels
serveis en els mercats

Article 3.- SUBJECTES PASSIUS
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança les
persones físiques i jurídiques i les entitats a les quals es refereix l’article 35.4
de la Llei 58/2003, General Tributària, a favor de les quals s’atorguin les
llicències, o que resultin beneficiats de l’aprofitament, si és que es va procedir
sense l’autorització corresponent.

Article 4.- QUOTA TRIBUTÀRIA
1 ) La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà el resultat
d’aplicar les tarifes següents
MERCATS A LA VIA PÚBLICA
Parades fixes, per cada m.l. i any (53 dies)
Expedició de tarja acreditativa

47,90 €
9,00 €

2) En els casos de traspàs de parades del mercat municipal s’aplicarà la taxa
següent:
a) Entre familiars de fins a segon grau, estarà exempt de pagament de la
taxa de transmissió.
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b) Per a la resta: se satisfaran com a taxa de drets de transmissió el que
correspongui a 2,5 anualitats de la taxa per serveis corresponent a la
parada.
3) En casos de permuta de parades del mercat municipal se satisfarà
l’import d’una anualitat de la taxa per serveis corresponents a cada
parada permutada.

Article 5.- MERITAMENT I NORMES DE GESTIÓ.
1.- L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix:
Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el
moment de sollicitar la llicència corresponent.
Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i
prorrogats el primer dia de cadascun dels períodes naturals de temps
assenyalats en les tarifes.
2.- El pagament de la taxa es realitzarà:
Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments o transmissions, per
ingrés directe en la dipositaria municipal o allà on establís l'Excm. Ajuntament,
però sempre abans de retirar la llicència corresponent.
Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i
prorrogats, quan estiguin incloses en els padrons o matrícules d'aquesta taxa,
per semestres naturals, en les oficines de la recaptació municipal.
Quan es tracti de transmissions de les autoritzacions per exercir l’activitat, en el
moment de l’autorització de la transmissió sol.licitada.
Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada
aprofitament sol.licitat o realitzat i seran irreductible pel període anual.
3.- No es consentirà cap ocupació de la via pública fins que els interessats no
hagin abonat i obtingut la llicència corresponent.
4.- Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides o
subarrendades a tercers. L'incompliment d'aquest precepte provocarà
l'anullació de la llicència, sense perjudici de les quanties que els interessats
hagin d'abonar.
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Article 6.- OBLIGACIONS DELS CONCESSIONARIS
Cap concessionari de parades de venda no podrà realitzar instal.lacions de cap
tipus en els llocs que ocupi, sense prèvia sol.licitud i autorització, en el seu cas
de l’Ajuntament.
El dret que té concedit o que atorga als concessionaris el títol de concessió de
la parada de venda, serà personal i intransferible, llevat d’una prèvia
autorització expressa de l’Ajuntament. Si es realitza sense aquesta autorització,
es consideren nuls, sense perjudici de les sancions que procedeixin en el seu
cas.
En els traspassos o transmissions de la titularitat de la concessió de les
parades dels mercats municipals, el concessionari i el nou adquirent ho hauran
de notificar a l’Ajuntament per a la corresponent tramitació de l’expedient i
autorització corresponent.
Article 7.- INFRACCIONS I SANCIONS
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que
els corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa el Títol IV de la
Llei 58/2003, General Tributària, de 17 de desembre.
Article 8. DRET SUPLETORI
En tot allò no previst específicament en aquesta Ordenança regirà l’Ordenança
General, i la normativa d’aplicació.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Els preceptes d’aquesta Ordenança Fiscal que, per raons sistemàtiques,
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de
desenvolupament, i aquells en què es realitzin remissions a preceptes
d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què es tracti.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança Fiscal entrarà en vigor el primer de gener de 2016. El seu
període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o
derogació expresses.

Vist-i-plau
L’ALCALDE,

EL SECRETARI,
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