
ORDENANZA FISCAL Núm. 22
REGULADORA DA TAXA POR AUTORIZACIÓN DE POSTOS E PRESTACIÓN DE SERVICIOS NOS 

MERCADOS MUNICIPAIS.

Concepto 
Artigo 1 
De conformidade co disposto no art. 20 do RDL 2/2004, polo que se aproba o texto 
refundido da Lei reguladora de facendas locais, este Concello establece a taxa 
por autorizacións de postos e prestación de servicios nos mercados municipais, 
que se ha rexer pola presente ordenanza. 

Artigo 2 
Feito impoñible
Constitúe o feito impoñible da taxa os supostos de utilización privativa ou 
aproveitamento especial que se produzan nos recintos e instalación anexas dos 
mercados municipais.

Normas de xestión 
Artigo 3 
As ocupacións dos postos dos mercados ou outras ocupacións fixas ou permanentes 
quedan suxeitas á xestión mediante padrón, polo que notificada a liquidación 
correspondente ao alta, as sucesivas liquidacións notificaranse colectivamente 
mediante editos.

Artigo 4 
Suxeito pasivo
Son suxeitos pasivos da taxa regulada nesta Ordenanza as persoas ou entidades a 
cuio favor se outorguen as concesións, licencias ou autorizacións, ou quen se 
beneficie dos servizos ou instalacións dos mercados municipais ou instalacións 
anexas se se procedeu sen a oportuna autorización.
Artigo 5 
Períodos impositivos e devengo.
1.- A taxa devéngase e nace a obriga de contribuir cando se inicie a ocupación 
ou utilización das instalacións e a prestación de servizos nos mercados.

2.-  Nos  supostos  de  concesións  ou  autorizacións  de  usos  de  postos  que  se 
extendan a varios meses, a taxa devéngase o un de xaneiro de cada ano e o 
período impositivo comprenderá o ano natural, salvo nos supostos de inicio ou 
cese  da  ocupación  ou  utilización  e  da  prestación  de  servizos  nos  mercados 
municipais, en cuio caso o período impositivo axustarase a esa circunstancia co 
conseguinte prorrateo da cota por meses naturais.

3.- Para o suposto sinalado no punto anterior, o ingreso das cotas establecidas 
realizarase no momento de inicio da ocupación ou utilización das instalacións e 
a prestación de servizos nos mercados e, para os períodos impositivos seguintes, 
no primeiro trimestre do ano como depósito previo, podendo ser fraccionado o 
pago sempre e cando se domicilie o pagamento das sucesivas fraccións, sen a 
esixencia dos correspondentes xuros de mora de conformidade co establecido no 
artigo  10  do  Texto  refundido  da  lei  de  facendas  locais  aprobada  por  RD 
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.”

Artigo 6 
Todo concesionario dun posto, que non o utilice para a venda durante un período 
de vintecinco días, perderá os seus dereitos a el, agás casos de forza maior, 
debidamente xustificados a xuízo da Corporación.

Artigo 7 
Cota.
A cota tributaria será o resultado de aplicar as seguintes tarifas:

     
A) Tarifas non fixas Campesiños/as Por cada cesta ó día 0,54 €



nin periódicas Zona exterior Por m2 ou fracción ó día 0,69 €

B)  Descarga  de 
mercadorías  en  zona 
de mercados

Turismos e motocarros, por cada operación de 
descarga 2,79 €

Furgonetas de ata 1.000 k de carga útil,  por 
cada operación de descarga 6,06 €

Camións de máis de 1.000 k de carga útil, por 
cada operación de descarga 10,69 €

Cando se utilicen procedementos de licitación pública para a adxudicación de 
postos nos mercados municipais, o importe da taxa virá determinado polo valor 
económico  da  proposición  sobre  a  que  recaiga  a  concesión,  autorización  ou 
adxudicación. O tipo mínimo de licitación será establecido no seu prego de 
condicións.
Nestes  supostos  o  importe  da  taxa  estará  suxeito  a  revisión  nos  termos  e 
porcentaxes que se determinen nos acordos adoptados polo órgano competente.

Artigo 8 
Beneficios fiscais
Non se establece ningún beneficio fiscal na presente taxa.

DISPOSICIÓN ADICIONAL I
Con efectos 1 de xaneiro de 2005 suprímese a bonificación do 20% aplicable ó 
mercado da Magdalena por motivo das obras de construcción do novo mercado, 
devengándose a cuota íntegra da taxa. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL II
A participación do Concello na cesión de titularidade de posto e mesas de 
peixería en réxime de concesión e que discrecionalmente sexan autorizadas polo 
Concello ser´´a igual ó 20% da contía do cambio de titularidade. A Corporación 
poderá  autorizar  o  ingreso  desta  cantidade  de  forma  flexible,  atendendo  á 
situación de tesourería do obrigado.
Non queda suxeito ó pagamento desta tarifa o cambio de titularidade en favor dos 
fillos do titular, sempre que exista vocación de continuidade na utilización de 
dito posto por parte do novo titular.

Actualízanse os importes das tarifas dos padróns correspondentes ós Mercados 
Central, Recimil e Caranza , exercicio 2009, nunha porcentaxe igual ó 3,7%.

DISPOSICIÓN FINAL 
A  redacción  da  presente  ordenanza  fiscal  entrará  en  vigor  o  día  da  súa 
publicación no Boletín Oficial da Provincia (BOP), comezará a aplicarse a partir 
do día 1 de xaneiro do 2014 e permanecerá en vigor ata a súa modificación ou 
derrogación expresa.


