E.M.D.
BÍTEM

www.bitem.altanet.org
bitem@tortosa.cat

Mossèn Jacint Verdaguer, 23
43510 - Bítem

T 977 59 65 09
F 977 59 65 42

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO: 5.
REGULADORA DE TAXA PER L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB PARADES DEL
MERCAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA.
Article 1.- Fonament i naturalesa
En ús de les facultats que concedeixen els articles 133.2 i 142 de la Constitució i l’article 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que
disposen els articles 15 al 19 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquesta EMD estableix la taxa per l’ocupació
de la via pública amb parades del mercat de venda no sedentària, que es regirà per la present
Ordenança Fiscal.
Article 2.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa de l’ocupació de la via pública amb parades del mercat
de venda no sedentària.
Article 3.- Subjectes passius.
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques, i les entitats a què es
refereix l'article 35 i següents de la Llei General Tributària, a favor de les quals s’atorguin les
autoritzacions o les llicències corresponents, o els que es beneficiïn de l’ús, si es que es va
procedir sense l’autorització corresponent.
4.- Responsables.
Seran responsables, solidàriament o subsidiàriament, de les obligacions tributàries del
subjecte passiu les persones físiques i jurídiques en els supòsits i amb l'abast que assenyalen
els articles 41, 42 i 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. La
responsabilitat s’exigirà en tot cas en els terminis i en base al procediment previstos a
l’esmentada Llei.
Article 5.- Beneficis fiscals
No es contemplen.
Article 6.- Quota tributària.
La quantia de la taxa serà:
a) Parades de periodicitat setmanal:
b) Parades de periodicitat mensual:

7,00 € per setmana i parada de 5metres lineals.
25,00 € mensuals i parada de 5 metres lineals.

Article 7.- Meritació.
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’ocupació de la via pública amb
la parada del lloc de venda al mercat, moment que a aquests efectes s’entén que coincideix
amb el del corresponent atorgament de l’autorització o de la llicència, si la mateixa fou
sol·licitada.
2. Quan es tracti de llicències o autoritzacions vigents, el primer dia de cada any natural.
3. Quan s’ha produït l’ús regulat en aquesta ordenança, sense sol·licitar llicència,
l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest ús.
Article 8.- Liquidació
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació al presentar la sol·licitud d’autorització o de
llicència.
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2. Nascuda l’obligació de tributar sense haver-se obtingut la corresponent llicència o
autorització, es procedirà a la confecció de la liquidació corresponent, la qual es notificarà al
subjecte passiu.

Article 9.- Infraccions i sancions.
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel disposat a la Llei General
Tributària, a la normativa del seu desenvolupament i al Reglament General de Recaptació.

Disposició final.
Aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona, i se’n mantindrà la vigència fins que se n’acordi la modificació o derogació
expressa.

(*) El text íntegre d’aquesta ordenança ha estat publicat al BOPT Núm. 158 de 10 de juliol de 2014.
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