Gestió Tributària
C/Castella nº 19
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tel 971 30 39 05
fax 971 30 38 05
tributs@eivissa.es

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL MERCAT
MUNICIPAL
Article 1r.Aquest Ajuntament en ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució 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
disposen els article 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, aquest Ajuntament estableix la Taxa per prestació del Servei del Mercat
Municipal que es regirà per la present ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al que preveu l'article 58
del citat Text.
Article 2n.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa:
a. La utilització dels diversos serveis establerts als mercats
municipals especificats a les corresponents tarifes.
b. La utilització d’instal·lacions i béns municipals destinats al
Servei d'Escorxador.
Article 3r.- Obligació de contribuir
1. L'obligació de contribuir naixerà des que tingui lloc la prestació
dels serveis o des que s'autoritzi la utilització dels béns o
instal·lacions.
2. Estaran obligats al pagament les persones naturals o jurídiques
sol·licitadores dels serveis o usuaris dels referits béns i
instal·lacions.
Article 4t.- Base imposable
Es prendrà com a base del present tribut, en general, la categoria
de les instal·lacions, el temps d'utilització d'aquestes o dels béns
en el seu cas.
Article 5è.- Tarifes
La tarifa a aplicar serà la següent:
Parades mercat vell verdures Unitat abonament Import dret/mes
Parades exteriors...........
1
20,00
Parades interiors...........
1
16,35
Quiosc número 4.............
1
14,54
Parades Mercat Nou

Unitat abonament

Import dret/mes

Classe A.A.

m2/dia

0,35

Classe A.....

m2/dia

0,31

Classe B..

m2/dia

0,31

Classe C....

m2/dia

0,25

Bars interiors...

m2/dia

0,15

Bars exteriors....

m2/dia

0,13

Entresolat

m2/dia

0,12
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Magatzem.....

m2/dia

0,13

Botigues.......

m2/dia

0,13

Utilització cambra frigorífica mida m3

Lloguer anual

1m3

192,62 €

2m3

374,74 €

3m3

556,95 €

4 m3

739,09 €

5 m3

921,20 €

6 m3

1.103,34 €

7 m3

1.285,47 €

8 m3

1.467,59 €

9 m3

1.649,71 €

10 m3

1.831,83 €

Per cada m o fracció més de 10 m3

46,03 €

Despeses Peixateria Vella
Grup
Parades
I
23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 i 31
II
27
III
9 i 13
IV
8, 10, 11, 12 i 14
V
3, 6 i 16
VI
22 i 32
VII
2, 4, 5, 15, 17, 18, 19 i 7
VIII
1, 20, 21 i 33
IX
34, 35, 36, 37, 38 i 39
Caixa

Pes i preu del gel
tara
amb gel

Despeses mensuals
36,54
39,92
40,39
41,77
43,31
43,77
45,00
46,07
53,30
net

preu

Eivissenca
1,14
11,14
10
0,42
Valenciana
1,58
12,92
11,34
0,48
Salmó
0,50
18,76
18,26
0,77
Tina
4,18
36,82
32,64
1,38
Valentina
3,18
26,74
23,56
0,99
Per venda de gel al Mercat Nou 0,04 eur./kilo
Article 6è.Les quotes exigibles pels serveis regulats en aquesta ordenança es liquidaran per acte o servei prestat.
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Article 7è.- Normes de gestió
El tribut es considerarà meritat simultàniament a la utilització dels béns i serveis objecte d'aquesta
ordenança i la seva liquidació i recaptació es durà a terme a les oficines municipals, amb base en les dades
que rebin del encarregat del servei.
Article 8è.Les persones naturals o jurídiques interessades que es presti algun servei o que se'ls proporcioni la
utilització de béns i instal·lacions del mercat, ho sol·licitaran directament del encarregat del servei.
Article 9è.Les normes de gestió del servei seran les que es derivin del corresponent reglament.
Article 10è.- Infraccions i sancions tributàries
Es consideraran defraudadors:
a. Els qui realitzin algun acte que origini l'obligació de
contribuir sense haver produït la declaració corresponent.
b. Els qui es resisteixin als Agents de l'Administració en
l'exercici de funcions relacionades amb la Taxa que es regula.
Article 11è.Els actes de defraudació o d'infracció reglamentària seran sancionats de conformitat amb el que disposa la
Llei de Règim Local, Reglament d'Hisendes Locals i altres disposicions aplicables.
Article 12è.- Partides Fallides
Es consideraran partides fallides les quotes legalment imposades que no puguin fer-se efectives pel
procediment de constrenyiment. Per a la seva declaració s'instruirà l'oportú expedient, l'aprovació del qual
serà de competència de la Comissió de Govern, havent de ser censurat prèviament per la Intervenció.
Disposició final.
Les modificacions de la present ordenança, aprovades provisionalment pel Ple d'aquest Ajuntament en sessió
del dia 26 de novembre de 2015 i que ha quedat definitivament aprovada en data 4 de febrer, BOIB núm. 17,
començarà a aplicar-se a partir del 5 de febrer de 2016 i romandrà en vigor fins a la seva modificació o
derogació expressa.

