
 
 

AJUNTAMENT 
DE 

LA POBLA DE MAFUMET 
Tarragonès 

Ordenança fiscal 9 - Reguladora del preu públic del servei de mercat municipal - Pàg. 1/3 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL 
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL 

SERVEI DE MERCAT MUNICIPAL 
 
 
 

FONDAMENT LEGAL I OBJECTE 
Article 1 

De conformitat amb el que es preveu en l'article 127, en relació amb l'article 41, 
ambdós del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix el preu públic per 
utilitzacions privativa o aprofitament especials pel servei de mercat municipal. 
 
Article 2 

Constitueix l’objecte d’aquesta exacció la utilització de les parades, 
instal·lacions i béns municipals al servei del mercat municipal. 
 
 

OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR 
Article 3  
1. Fet imposable. Està constituït per la prestació dels serveis o per la utilització de les 

instal·lacions indicades a l’article 2. 
2. Obligació de contribuir. Naixerà des que tingui lloc la utilització dels béns i serveis. 
3. Subjecte passiu. Estaran obligades al pagament les persones naturals o jurídiques que 

siguin llogaters de les parades, instal·lacions i béns municipals al servei del mercat 
municipal. 

 
 

BASES I TARIFES 
Article 4 

Les bases en percepció i tipus de gravamen, quedaran determinades a la següent: 
 Euros 

Lloguer mensual parada 50,00 
 
 

EXEMPCIONS 
Article 5 

Estaran exempts: L’Estat, la Comunitat Autònoma i la Província a les quals 
pertanyen aquest Municipi, així com qualsevol Mancomunitat, Àrea Metropolitana o 
altra Entitat de la qual formi part. 

ADMINISTRACIÓ I COBRAMENT 
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Article 6 
Tots els qui desitgin utilitzar el Servei al qual fa referència la present Ordenança 

hauran de sol·licitar-lo per escrit a l’Ajuntament, moment en el qual se’ls podrà exigir 
un dipòsit o fiança afecta al resultat de l’autorització. 
 
Article 7 

Les quotes exigibles pels serveis regulats a la present Ordenança es liquidaran 
els cinc primers dies de cada mes. 
 
Article 8 

El pagament dels esmentats drets s’efectuarà pels interessats contra taló o rebut 
que expedirà l’encarregat de la recaptació, el qual assenyalarà, amb les oportunes 
marques o contrasenyes, les espècies, als efectes de descobrir qualsevol ocultació i de 
perseguir el frau dels drets municipals. 
 
Article 9 

Les quotes no satisfetes, es faran efectives pel procediment de recàrrec 
administratiu quan hagin transcorregut sis mesos des del seu venciment sense que s’hagi 
pogut aconseguir el seu cobrament tot i haver estat requerits per a això, segons el que 
prescriu l’article 27.6 de la llei de Taxes i Preus Públics. 
 
 

PARTIDES FALLIDES 
Article 10 

Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables aquelles quotes que no 
s’hagin pogut fer efectives del procediment de recàrrec, per a la declaració de les quals 
es formalitzarà l’expedient oportú d’acord amb el que preveu el Reglament General de 
Recaptació vigent. 
 
 

INFRACCIONS I DEFRAUDACIÓ 
Article 11 

Es consideraran infractors els que sense la corresponent autorització municipal i 
conseqüent pagament de drets, duguin a terme les utilitzacions o aprofitaments que 
assenyala aquesta Ordenança, i seran sancionades d’acord amb l’Ordenança General de 
Gestió Recaptació i Inspecció d’aquest Ajuntament i subsidiàriament la Llei General 
Tributària; tot això sense perjudici de les altres responsabilitats civils o penals en les 
quals puguin incórrer els infractors. 
 
DISPOSICIÓ FINAL. 
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada inicialment 
pel Ple de la Corporació en la sessió celebrada el dia 10 d’octubre de 2008, havent 
quedat definitivament aprovada en data 22 de novembre de 2008, entrarà en vigor el 
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mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, essent aplicable a 
partir del dia primer de gener de 2009 i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva 
modificació o derogació. 
 
DILIGÈNCIA./ Aquesta ordenança que consta de 11 articles i una disposició final, ha 
estat aprovada per l’Ajuntament en Ple en la sessió celebrada el dia 10 d’octubre de 
2008, i publicada íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, núm. 
285, de data 11 de desembre de 2008. 

       
 

         


