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DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA

ARTICLE 1. FONAMENT I NATURALESA.

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució espanyola i per l'article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del règim local, i de conformitat amb el que es disposa en els arti-
cles 15 a 27 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, en relació amb l'article 57 de la mateixa llei, aquest Ajuntament estableix la taxa per
utilització privativa del domini públic en el Mercat Municipal de Vinaròs.

ARTICLE 2. FET IMPOSABLE

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa del domini públic en el Mercat Municipal com a
conseqüència de l'atorgament de les corresponents concessions o autoritzacions previstes en el Reglament
General de regulació de l'activitat del Mercat Municipal.

No estaran subjectes al pagament de la taxa les administracions públiques, entitats de dret públic, associacions
inscrites en el registre municipal d'associacions o les entitats sense ànim de lucre previstes en l'article 2 de la
llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives o normativa que la
substituïsca, sempre que l'activitat a desenvolupar no porte aparellada una utilitat econòmica.

Les entitats sense ànim de lucre hauran d'acompanyar a la seua sol·licitud d'autorització la documentació acre-
ditativa de tal condició. 

ARTICLE 3. SUBJECTE PASSIU

Són subjectes passius d'aquesta taxa, les persones físiques o jurídiques així com les entitats al fet que es refereix
l'article 35.4 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general tributària, que utilitzen o gaudisquen el domini públic del
Mercat Municipal en benefici particular com a titulars de les respectives concessions o autoritzacions d'utilització
privativa del citat domini públic.

ARTICLE 4. RESPONSABLES

Seran responsables del deute tributari les persones o entitats al fet que es refereixen els articles 41 a 43 de la
Llei general tributària.



ARTICLE 5. PERÍODE IMPOSITIU

En els casos d'ús continuat el  període impositiu comprendrà l'any natural,  excepte en els supòsits d'inici  o
cessament  en  la  utilització  privativa  del  domini  públic.  En  els  supòsits  d'inici  de  la  utilització  privativa,  el
període impositiu s'iniciarà en el moment de l'atorgament de la corresponent concessió o autorització i finalit-
zarà  el  31  de  desembre.  En  els  supòsits  de  cessament  en  la  utilització  privativa,  el  període  impositiu
comprendrà des de l'1 de gener fins a la presentació en el registre municipal de la renúncia a la concessió o
autorització atorgada i el cessament efectiu de la utilització privativa. En cas que es mantinguera la utilització
privativa amb posterioritat a la presentació de la renúncia, el període impositiu finalitzarà en el moment en el
qual es produïsca el cessament efectiu de la utilització.

ARTICLE 6. MERITACIÓ

En els casos d'ús continuat aquesta meritació es produirà l'1 de gener de cada any , excepte en els supòsits
d'inici en la utilització privativa, en què la taxa es reportarà en el moment de l'atorgament de la corresponent
concessió o autorització.

En els supòsits de sol·licitud d'autorització d'usos puntuals prevists en el Reglament General de regulació de
l'activitat del Mercat Municipal la meritació de la taxa es produirà en el moment de presentació d'aquesta sol·li-
citud. 

ARTICLE 7. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

No s'estableixen bonificacions, reduccions ni exempcions per al pagament de la quota.

ARTICLE 8.NORMES DE GESTIÓ

1. En el cas d'usos continuats el règim de liquidació i ingrés de la taxa se subjectarà a les següents normes: 

1.1. Excepte en els  supòsits  d'inici  en  la  utilització privativa,  la taxa es gestiona a partir  del  padró que es
formarà anualment, i que estarà constituït pel cens comprensiu dels subjectes passius, el lloc ocupat, superfície
del mateix, tarifa i quota. A l'empara del que es disposa en l'article 102.3 de la Llei General Tributària, el padró
anual aprovat es notificarà col·lectivament als interessats mitjançant Anunci que s'exposarà al  públic en el
Tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament per termini d'1 mes.

1.2. En el supòsit d'inici en la utilització privativa, l'administració municipal practicarà liquidació individual, que
serà notificada al subjecte passiu i que servirà al mateix temps, de notificació per la inclusió en el padró per als
períodes successius.

1.3. En el supòsit de cessament en la utilització del domini públic, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució
que corresponga en aplicació de les normes sobre el prorrateig de la quota incloses en el següent article.

2. Es podran atorgar autoritzacions d'usos puntuals en els següents espais definits en el Reglament General de
regulació de l'activitat del Mercat Municipal :

a) Espai gastronòmic. 

b) Resta de llocs destinats a la venda dins del mercat sobre els quals no s'haja atorgat concessió. 

c) Espai diàfan interior. 

2.1. En el cas d'usos puntuals la taxa es gestionarà en règim d'autoliquidació i ingrés previ a l'ocupació. El justifi-
cant de l'autoliquidació haurà d'acompanyar-se a la sol·licitud. 

2.2.  La denegació de l'autorització, l'autorització parcial de l'ús sol·licitat i el desistiment o renuncia previ a
l'ocupació donarà dret a la devolució de l'excés satisfet. 



ARTICLE 9.QUOTA TRIBUTÀRIA

1.  La quota tributària d'ús continuat es calcula aplicant, a la superfície ocupada per cada lloc, una tarifa de
57,50 € per metre quadrat i any segons la taula adjunta. En els supòsits d’alteració d'aquestes superfícies es
procediria a l'adequació de la quota anual en funció de la superfície modificada. En els supòsits d'inici o cessa-
ment en la utilització privativa, l'import de la quota es prorratejarà per mesos naturals complets, devent pagar-
se l'import corresponent en els mesos d'ocupació privativa, inclòs aquell en el qual s'inicie o cessament la utilit-
zació. 

Nº Posat Superfície Tarifa Quota anual

1 17,55 57,5 1.009,13 €

2 17,55 57,5 1.009,13 €

3 17,55 57,5 1.009,13 €

4 17,55 57,5 1.009,13 €

5 17,55 57,5 1.009,13 €

6 17,9 57,5 1.029,25 €

7 18,15 57,5 1.043,63 €

8 13,7 57,5 787,75 €

9 13,6 57,5 782,00 €

10 13,6 57,5 782,00 €

11 13,6 57,5 782,00 €

12 13,6 57,5 782,00 €

13 13,7 57,5 787,75 €

14 13,6 57,5 782,00 €

15 13,6 57,5 782,00 €

16 13,6 57,5 782,00 €

17 13,6 57,5 782,00 €

18 17 57,5 977,50 €

19 17 57,5 977,50 €

20 17 57,5 977,50 €

21 17 57,5 977,50 €

22 17 57,5 977,50 €

23 17 57,5 977,50 €

24 13,2 57,5 759,00 €

25 13,2 57,5 759,00 €

26 13,2 57,5 759,00 €

27 13,2 57,5 759,00 €

28 13,2 57,5 759,00 €

29 13,55 57,5 779,13 €

30 13,6 57,5 782,00 €

31 13,6 57,5 782,00 €

32 13,6 57,5 782,00 €

33 13,6 57,5 782,00 €

34 13,55 57,5 779,13 €

35 13,6 57,5 782,00 €

36 13,6 57,5 782,00 €

37 13,6 57,5 782,00 €



38 13,6 57,5 782,00 €

39 9,9 57,5 569,25 €

40 12,35 57,5 710,13 €

41 12,7 57,5 730,25 €

42 i 43 25,7 57,5 1.477,75 €

2. La quota tributària per usos puntuals serà el resultat d'aplicar la tarifa següent:

euros/hora euros/matí o tarda euros/dia

Espai gastronòmic 10 23 45

Llocs lliures 5 12 23

Espai diàfan interior 3 7 14

ARTICLE 10.-INFRACCIONS I SANCIONS.

En tot el referent a infraccions i sancions, serà aplicable la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària,
en concret els articles 183 i següents, i les disposicions que la desenvolupen.


