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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18 

TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB LLO CS O 
PARADES DEL MERCAT SETMANAL 

 

Article 1r.  Fonament i Naturalesa 

A l’empara del previst als articles 57 i 20 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hi-
sendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat 
amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix 
la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb llocs o casetes de venda del mercat 
setmanal. 
 

Article 2n. Fet Imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que 
beneficia de mode particular els subjectes passius i que es produeix per la instal·lació de 
llocs o parades en terrenys d’ús públic. 
 

Article 3r. Subjectes Passius 

Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, així com les enti-
tats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tribu-
tària a favor de les quals s’atorguin les llicències per a gaudir dels aprofitaments especials 
que constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa. 
 

Article 4t. Exempcions i beneficis fiscals 

1. Gaudiran d'una exempció corresponent a la taxa dels tres primers mesos, tots aquells 
subjectes passius a favor dels qual s'atorguin les llicències que els permeten gaudir 
dels aprofitaments especials regulats en aquesta ordenança i que s'instal·lin per pri-
mera vegada al Mercat Setmanal de Vilassar de Dalt. 

 

Article 5t. Quota Tributària 

 
Parades fixes en general, en mercat setmanal: 

Preu anual per metre lineal o fracció 81,20 € 
 
Parades fixes d’alimentació, en mercat setmanal: 

Preu anual per metre lineal o fracció 101,50 € 
 
Parades fixes en general, fora del mercat setmanal: 

Preu anual per metre lineal o fracció 97,45 € 
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Article 6è. Acreditament 

1. La taxa s’acreditarà anualment el dia 1 de gener, o bé quan s’iniciï l’aprofitament es-
pecial, moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de 
la llicència, si la mateixa fou sol·licitada. 

 
2. La taxa podrà prorrateja a efectes de pagament amb caràcter trimestral, sempre i 

quant els interessats hagin domiciliat el seu pagament.   
 
3. Una vegada la Corporació Municipal tingui constància fefaent de la domiciliació, pro-

cedirà durant la 1ª setmana del trimestre a trametre les dades necessàries a la institu-
ció bancària a efectes del corresponent càrrec. 

 
4. Quan s’ha produït l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament de 

la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament. 
 

Article 7è. Normes particulars de gestió 

En el supòsit d’altes i/o baixes de l’activitat, la quota de la taxa es prorratejarà de forma 
mensual. 
 

Disposició addicional  

Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa 
vigent, amb motiu de la promulgació de normes poste riors  
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin as-
pectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 
facin 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 re-
glamentaris de què porten causa. 
 

Disposició final 

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 22 de desembre de 
2015, entrarà en vigor el dia 01 de gener de l'any 2016 i continuarà vigent mentre no se 
n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no 
s'han modificat restaran vigents. 
 
 


