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TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS I ACTUACIONS ADMINIST RATIVES 
EN EL MERCAT MUNICIPAL 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
De conformitat amb el que es disposa en 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, aquest Ajuntament 
estableix la taxa per prestació de serveis i actuacions administratives en el Mercat Municipal, que 
es regirà per aquesta ordenança fiscal. 
 
Article  2n. Fet imposable 
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa, la utilització dels serveis del Mercat Municipal i les 
activitats administratives d’autorització que redundin en benefici dels usuaris i sol·licitants. 
 
Article 3r. Subjecte passiu 
Són subjectes passius de la taxa per la prestació de serveis i actuacions administratives en el 
Mercat Municipal, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les 
entitats que es refereix l’article 35 de la Llei General Tributària que gaudeixin de la prestació de 
serveis municipals en benefici particular. 
 
Article 4t. Exempcions i bonificacions 
No es concedirà cap exempció o bonificació, respecte a la taxa regulada per la present 
Ordenança. 
 
Article 5è. Tarifa 

A) Llocs en el vestíbul d’entrada, per metre quadrat, al mes ........  8,20 € 

B) Llocs a l’interior del mercat, per metre quadrat, al mes ............  8,20 € 

C) Cambra frigorífica, per metre o fracció, al mes ........................  29,15 € 

D) Magatzems, per metre o fracció al mes ..................................  8,75 € 

E) Aparcament exclusiu 1a. planta d’usuaris mercat, al mes ........  3.615,50 € 

F) Per cada minut  .....................................................................  0,025 € 

G) Autorització de transmissions per qualsevol títol ............................  875,80 € 
 
Article 6è. Acreditament 
L'obligació de contribuir neix amb l’atorgament de l’autorització d’ús o la transmissió de les 
instal·lacions i serveis del Mercat Municipal. 
 
Article 7è. Gestió i ingrés 

1. La taxa es farà efectiva a través d’un padró de caràcter mensual. 

2. Les quotes a les quals fa referència la tarifa de la present ordenança seran exigibles per 
mensualitats avançades. 

3. Les baixes hauran de cursar-se com a màxim l’últim dia laborable del mes per tenir efectes a 
partir del següent. Els que incompleixin aquesta obligació, seguiran subjectes al pagament de 
l’exacció. 
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4. Les altes que es produeixin dins de l’exercici tindran efectes des de la data en què neixi 
l’obligació de contribuir. 

5. Les persones titulars d’una o varies parades del Mercat Municipal hauran de sol·licitar 
prèviament l’autorització a l’Ajuntament del Masnou per a la transmissió d’aquestes parades, fent 
constar en la seva petició les dades necessàries de la persona a qui li vol transmetre. 

La Junta de Govern Local aprovarà l’autorització de la transmissió i aquest acord serà notificat a la 
persona que transmet la parada amb la indicació de l’import que haurà de satisfer. La persona que 
transmet haurà de tramitar la baixa de la taxa per recollida d’escombraries industrial, presentant 
escrit al registre general d’aquest ajuntament, així com la baixa o modificació de l’impost sobre 
activitats econòmiques a l’Administració d’Hisenda. 

L’acord d’autorització també serà notificat a la persona que ha adquirit la parada, i haurà de 
presentar l’escriptura relativa a la transmissió en el termini màxim d’un mes comptat des del dia 
següent a la recepció de la notificació de l’acord i tramitar el canvi de nom de l’activitat a la Unitat 
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament així com l’alta al cens de l’ impost sobre activitats econòmiques 
a l’Administració d’Hisenda. 

6. Les quotes liquidades i no satisfetes es faran efectives per la via administrativa de 
constrenyiment. 

 
Article 8è. Infraccions i sancions 

S’aplicarà el règim d’infraccions i sancions tributàries establert en la Llei General Tributària i en les 
disposicions que la complementen i desenvolupen. 
 
Vigència  

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple extraordinari en sessió celebrada el 22 d’octubre de 
2015,  començarà a regir el dia 1r 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 no modificats restaran 
vigents. 
 

Diligència 

Aquesta ordenança va ser modificada pel Ple en sessió extraordinària del dia 22 d’octubre de 
2015, exposada al públic mitjançant anunci que es va inserir en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona de 3 de novembre de 2015 amb número de registre 0220150023864, al tauler 
d’edictes electrònic d’aquesta corporació, i al Diari Ara de data 10 de novembre de 2015.  

Transcorregut el termini d'exposició no es va presentar cap reclamació; per tant, els acords han 
esdevingut definitius i es publiquen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 22 de 
desembre de 2015, amb número de registre 022015027120.          
 
 


