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      9 – TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DELS MERCATS MUNICIPALS

2023

Article 1r. - Disposició general

En ús de les facultats concebudes pels articles 133.2 i 144 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de els Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els article 15 a 19 del RDL 2/2004, 
de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa 
per la prestació de serveis dels Mercats Municipals, que es regirà per aquesta ordenança i, les seves normes s’atenen al 
que preveu l’article 57 de l’esmentat RDL 2/2004.

Article 2n. - Subjecte passiu

Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques i les Entitats a les quals es refereix l'article 35 i següents de la Secció 
1, Capítol II, Títol I de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària que siguin titulars dels llocs de venda en els 
mercats municipals i per tant resultin beneficiats dels serveis contractuals (manteniment) dels mercats municipals, 
expressament regulats a l'efecte.

Article 3r. - Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa regulada en aquesta ordenança la prestació dels serveis que es refereixin i beneficien 
de forma particular, als titulars de parades de venda (llocs de venda, locals o espais) dels mercats municipals.

Article 4t. - Meritació del tribut

L'obligació del pagament neix per l'ús dels serveis i instal·lacions, presumint-se l'esmentada utilització pel fet de 
disposar-se d'autorització administrativa per a l'ús i gaudir dels llocs de venda del mercat municipal de Sant Salvador, 
sense que aquesta presumpció admeti prova en contrari, així com de les taules de venda del Mercat de la Carn.

Article 5è. - Quotes

I) Les quotes que s’han de satisfer són les que s’indiquen a continuació:

MERCAT DE SANT SALVADOR

1.- Llocs de venda que tinguin accés des  de l'interior del  mercat, amb  independència
del fet que en puguin tenir  també  des  de  l’exterior, per m2 i per cada mes ................ 4 €

2.- Llocs de venda interiors als que se’ls presti els serveis complementaris, per m2 i per
mes ..................................................................................................................................... 11 €

3.- Utilització de cambres frigorífiques per m2, per cada mes .......................................... 17 €

MERCAT DE LA CARN

1.- Utilització de llocs de venda per m2/mes ..................................................................... 20 €
2.- Utilització de llocs de venda per parades amb més de 25 m2 ..................................... 15 €
3.- Utilització de restaurant, per mòdul de 228 m2/mes................................................... 740 €
4.- Utilització de cambres frigorífiques per m2/mes.......................................................... 17 €
5.- Utilització d’espais de magatzem per m2/mes............................................................. 9 €
6.- Utilització de la terrassa del mercat situada físicament a la via pública, d’ús exclusiu
     per a les parades i restaurant de la carn, i es cobrarà taxa a raó de: 
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a) De l’1 de juny al 30 de setembre, per m2 o fracció i per cada mes ............  2,9670 € 
b) De l’1 d’octubre al 30 de maig, per m2 o fracció i per cada mes................. 1,4834 €

El pagament de la taxa es repercutirà en funció de l’acord de funcionament establert entre les parts.

II) La taxa que s'estableix s'acreditarà, a elecció de l'Ajuntament, per períodes mensuals, trimestrals o semestrals, i les 
suspensions provisionals de venda, amb independència de quina sigui la causa que les origini, no obvien el pagament dels 
drets corresponents.

1.- Estaran exempts del cànon d’entrada els titulars de les parades buides que siguin susceptibles de ser adjudicades a 
persones en situació d’atur (amb almenys sis mesos en aquesta situació) que decideixin obrir una nova activitat comercial.

2.- Tindran una reducció  del 30% de les quotes mensuals durant el primer any d’activitat de les parades esmentades en el 
punt 1 i que acreditin la situació d’atur (amb almenys sis mesos en aquesta situació) en el moment de l’inici de l’activitat.

3.- Les parades que, dins la seva oferta variada i habitual ofereixen productes alimentaris de proximitat (aquells conreats i/o 
produïts a les comarques de l‘Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf, l’Anoia, l’Alt Camp i el Baix Llobregat) gaudiran d’un 
20% de reducció de les quotes mensuals, sempre que es compleixin els següents requisits:

1) Acreditar la venda de producte de proximitat d’acord al Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l’acreditació de la venda de 
proximitat de productes agroalimentaris, i complir els requisits establerts a la normativa reguladora de la producció i 
elaboració de productes agroalimentaris aplicable en cada cas. En cas de productes que no s’ajustin a l’establert pel decret, 
el/la titular haurà d’acreditar la proximitat per altres mitjans.

2) El 75% del producte en venda a la parada haurà de ser de proximitat (venda directa o circuit curt) amb l’acreditació 
corresponent. En el cas del circuit curt, caldrà acreditar l’adhesió al sistema de venda de proximitat del productor a qui s’ha 
realitzat la compra, acompanyat de les factures de compra trimestrals. L’Ajuntament es reserva el dret d’inspeccionar els 
terrenys, explotacions o obradors per tal de verificar-ne la producció pròpia.

3) Caldrà que la parada col·loqui el rètol acreditatiu de venda de proximitat en un lloc visible de la parada. En cas que 
l’Ajuntament cedeixi material d’identificació del producte de proximitat, caldrà tenir-lo també a la parada.

Article 6è. - Normes especials de gestió

1.- L'Administració municipal o entitat en qui delegui, -o organisme d’aquesta- elaborarà un padró anual que contindrà el 
nom del contribuent, el domicili fiscal i l'import a satisfer mensualment.

2.- El concessionari haurà de satisfer l'import per quotes mensuals en els períodes fixats per la Junta de Govern Local en 
el calendari anual.

Article 7è. – Beneficis fiscals

No s’aplicaran bonificacions per a la determinació del deute.

Disposició Final

Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i començarà a 
aplicar-se a partir del primer de gener del 2023. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevingui la seva 
modificació o derogació expresses.

Diligència
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Aquesta Ordenança va ser aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès en sessió celebrada el dia 20 de desembre 2022 i publicada en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona.

El secretari
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El secretari,
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