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Dimarts, 30 de juliol de 2013

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal de Mercats

ANUNCI de modificació parcial d’Ordenança fiscal núm. 3.6 (mercats)

1. El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, en la seva sessió celebrada el 28 (vint-i-vuit) de juny 
de 2013, adoptà el següent acord:

"APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat al·legacions en el període d’informació pública, la modificació de 
l’ordenança fiscal núm. 3.6 (mercats) pel que fa exclusivament als conceptes relacionats a l’expedient, tots relatius a la 
nova Fira de Bellcaire; i PUBLICAR els esmentats textos en els diaris oficials corresponents."

2.  En  conseqüència,  a  més  de  l’acord  aprovat  pel  Plenari  tot  just  reproduït,  a  continuació  es  publica  el  text  de 
l’ordenança fiscal núm. 3.6 (mercats) que ha estat objecte de modificació:

“ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.6. MERCATS

Disposició transitòria I. La vigència de l’apartat 5è de l’epígraf III de l’annex de tarifes estarà limitada al període comprès 
entre l’entrada en vigor d’aquesta ordenança i l’entrada en funcionament del mercat especial Encants de Barcelona i  
Fira Bellcaire a l’emplaçament d’Av. Meridiana. A partir d’aquesta data, s’entendrà substituït per l’apartat 7è del mateix  
epígraf III.

Epígraf III. Mercats especials. 7. Encants Barcelona Fira de Bellcaire

7.1. Adjudicació i utilització de llocs de venda. La base mínima per a l’expedició d’autoritzacions o permisos és:

Botigues de fins a 10,00 m2: 2.400,00 EUR.
Botigues de més de 10,00 m2: 3.000,00 EUR.
Parades: 1.200,00 EUR.
Parades de subhasta: 6.000,00 EUR.
Bars: 3.000,00 EUR.
Parades de menjar i beure (zona "Food Street"): 2.400,00 EUR.
Magatzems: 1.450,00 EUR.

En cas de subhasta, se satisfarà per aquest concepte el resultat de la rematada, que no podrà ser inferior a la base 
corresponent, segons el paràgraf anterior.

7.2. Per la utilització dels llocs de venda al detall, s’hauran de satisfer les taxes següents:

Botigues de fins a 10,00 m2: 4,03 EUR/m2/mes.
Botigues de més de 10,00 m2: 2,93 EUR/m2/mes.
Parades: 7,85 EUR/m2/mes.
Bars i parades de menjar i beure: 7,98 EUR/m2/mes.
Restaurant: 4,71 EUR/m2/mes.
Magatzems: 3,50 EUR/m2/mes.

7.3. Les parades dedicades a subhasta satisfaran la taxa de:

Dilluns o dissabte: 35,00 EUR/dia/lloc de venda.
Dimecres o divendres: 45,00 EUR/dia/lloc de venda.
Divendres més dissabte: 70,00 EUR/ per ambdós dies/lloc de venda.

7.4. Les parades dedicades a subhastes que siguin utilitzades per revenedors han de satisfer la taxa de 20,00 EUR per 
lloc i dia.

7.5. L’adjudicatari de la subhasta ha de satisfer a l’Ajuntament de Barcelona, en concepte de taxa per la utilització o 
aprofitament dels espais dedicats a les subhastes en el mercat Encants Barcelona Fira de Bellcaire, un 2% del preu de  
rematada de les partides subhastades. En el cas que no hi hagi licitació i per tant la subhasta quedi deserta, i el venedor 
ocupi l’espai per a detallar el lot, se satisfarà la taxa de 20,00 EUR.

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

30
18

43
7



2

Dimarts, 30 de juliol de 2013

7.6.  Per  la  utilització  temporal,  provisional  i  privativa  d’espais  destinats  a  aparcament  de  vehicles  comercials,  se 
satisfarà la taxa mensual de 9,27 EUR/ m2, i per a la utilització puntual de fins a tres hores d’un mateix dia d’activitat  
comercial s’estableix una taxa de 10,50 EUR.

7.7. La persona física, jurídica o entitat encarregada de l'explotació comercial de l'aparcament del mercat municipal 
Encants Barcelona Fira de Bellcaire, satisfarà anualment la quantitat fixada en l’adjudicació, sobre la base del preu de 
licitació que reculli el Plec de Condicions que reguli el procediment de licitació, i alhora posteriors actualitzacions.

7.8. Per la utilització i l'aprofitament temporal de llocs i espais destinats a l'ús comú del mercat Encants Barcelona Fira 
de Bellcaire, sempre que disposin de la deguda autorització i les operacions a les quals es destinin no alterin l’activitat 
normal del mercat, se satisfarà per l’espai ocupat la taxa de 7,85 EUR/m2/mes.”

3. Aquesta modificació entrarà en vigor el dia en què es produeixi la inauguració de les noves instal·lacions de la nova 
Fira de Bellcaire - Encants Barcelona. Mentre aquest trasllat i nova posta en marxa no es dugui a terme, es continuaran 
aplicant els imports actualment vigents.

4. Als efectes de l’apartat anterior, es publicarà en el BOP l’anunci corresponent a la data definitiva d’inauguració del  
nou mercat.

Barcelona, 17 de juliol de 2013
El gerent de l’IMMB, Jordi Torrades i Aladren
El secretari delegat IMMB, Manel Armengol i Jornet

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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