Ajuntament d’Arenys de Munt

Ordenança Fiscal núm. 14
TAXA PEL SERVEI DE MERCAT
Art.1. Fonament legal
De conformitat amb el que disposa l’art. 20 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), s’estableix taxa pel servei de mercat,
que es regirà per la present ordenança.
Art. 2. Fet imposable
Està determinat pel gaudi i aprofitament dels llocs o locals del mercat municipal així com la utilització
del servei de cambra frigorífica.
Art. 3. Subjecte passiu
1. Estan obligats al pagament de la taxa pel servei de mercat, les persones físiques o jurídiques i les
entitats a favor de les quals s’atorgui llicència per a l'ús de parada de la plaça mercat municipal.
2. Les parades del mercat s’adjudicaran, quan estiguin vacants, al primer que les sol·liciti.
3. No podran traspassar-se les parades.
Art. 3B. Període impositiu i acreditament
1.El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracta de declaracions d'alta; en
aquest cas comprendrà des de la data de començament de l'activitat fins el final de l'any natural.
2.L'impost s'acredita el primer dia del període impositiu i les quotes seran irreductibles, excepte quan,
en els casos de declaració d'alta, el dia de començament de l'activitat no coincideixi amb l'any natural,
supòsit en el qual les quotes se calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que
resten per finalitzar l'any, inclòs el de començament de l'exercici de l'activitat.
També, i en el cas de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes seran prorratejables
per trimestres naturals, exclòs aquell en el que es produeixi aquest cessament. Amb tal fi els
subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres
naturals en els que no s'hagués exercit l'activitat.
Art. 4. Tarifes
1. La quantia de la taxa serà la fixada en les següents tarifes:
TARIFES

euros/trimestre

I. Parades:
a - Parades obertes, situades al centre de la plaça:
-per cada metre lineal de façana..................
b - Parades tancades, situades al lateral de la plaça:
-per cada metre lineal de façana .................
II. Per l’ús de la cambra frigorífica...........................

2.

18,25
36,50
29,75

En el moment en que s’adjudiqui la parada de mercat sol·licitada, el beneficiari haurà de pagar,
per endavant, dos pagaments trimestrals en concepte de fiança .

Art. 5. Obligació de pagament i Gestió
1. L’obligació de pagament neix en el moment de sol.licitar la corresponent llicència.
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2. El pagament de la taxa s’efectuarà, amb caràcter general, mitjançant domiciliació bancària, en
períodes trimestrals, dins dels 5 primers dies hàbils del trimestre natural. Així doncs, el contribuent
haurà de facilitar les seves dades bancàries en el moment de presentar la seva sol·licitud o bé dins
dels 15 dies després a la notificació de l’autorització d’ocupació de la parada.
En el cas d’alta, junt amb l’autorització de l’ocupació es practicarà la corresponent liquidació, la
qual es notificarà per al seu ingrés.
3. Quan no es paguin dos trimestres consecutius, o tres alternes en el període de dos anys, es
perdrà el dret d’ocupar les parades i a sol.licitud municipal, s’hauran de deixar lliures.
Art. 6. Exempcions i bonificacions
No es concediran bonificacions. No obtant, estaran excempts de pagament el negocis que es donin
d’alta en el mercat al llarg de l’exercici i que no tinguin cap altra activitat econòmica en el municipi.
L’exempció serà d’aplicació durant el primer període impositiu.

Disposició Final. Aprovació i vigència
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Arenys de Munt, a 4 de novembre
de 2004, i modificada pel Ple de 16 de novembre de 2009, ha estat modificada parcialment pel Ple de
9 de novembre de 2010 amb efectes a partir del dia 1r. de gener de l’any 2011 i continuarà vigent
mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
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