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Ordenança fiscal núm. 3.6 
 

TAXES DE MERCATS 
 
Art. 1r. Disposicions generals. D'acord amb allò que disposen l'article 106è de la Llei 

7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i, específicament, l’article 57è del 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i de conformitat amb els articles 15è a 19è 
del mateix text refós, s'estableixen taxes per l'ús dels béns i les instal·lacions municipals dels 
mercats i pels serveis inherents, que es regeixen pels articles 20è a 27è del text refós esmentat. 

 
Art. 2n. Fet imposable. 1. La utilització i l'aprofitament dels llocs o locals dels mercats 

municipals i per la prestació dels serveis establerts. 
2. L’activitat municipal per a l'adjudicació o autorització de la utilització i aprofitament dels 

diversos espais de domini públic als mercats i la renovació de les autoritzacions o permisos a 
aquest efecte; la utilització dels serveis que es presten en els mercats i l’activitat administrativa 
necessària per l’adjudicació en els supòsits de canvi de titularitat. 

3. La realització de fotocòpies, els acaraments de fotocòpies de documents, i l'elaboració de 
certificats o altres documents a instància de particulars. 

 
Art. 3r. Subjectes passius. Són subjectes passius de les taxes regulades en aquesta 

Ordenança, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35è.4 
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que sol·licitin o resultin beneficiades o 
afectades pels serveis relacionats a l’article 2. 

 
Art. 4t. Responsables. Han de respondre solidàriament o subsidiàriament de les obligacions 

tributàries del subjecte passiu les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 
41è a 43è de la Llei 58/2003, general tributària. 

 
Art. 5è. Exempcions i bonificacions. No es poden acceptar altres exempcions ni 

bonificacions que les establertes per la Llei i les previstes per aquesta Ordenança.  
 
Art. 6è. Base imposable. S'estableix com a base per a la percepció de les taxes que es 

regulen en aquesta Ordenança, la utilitat que els serveis referits reporten als usuaris o, altrament, 
el seu cost general. 

 
Art. 7è. Tarifes. 1. Pels aprofitaments i serveis regulats per aquesta Ordenança, s’ha de 

satisfer les taxes que s'indiquen en la tarifa annexa. 
2. Per l'expedició o renovació dels permisos o de les autoritzacions en els usos o 

aprofitaments subjectes a licitació, s’ha d’aplicar com a tipus la base o taxa mínima establerta a 
tal efecte, sense que en cap cas el preu de la rematada pugui ser inferior a l’esmentada base o 
taxa mínima. 

 
Art. 8è. Règim dels serveis complementaris dels mercats de zona i especials. 1. Són a 

càrrec dels titulars de llicències d'ús en els mercats: 
a) Els serveis de neteja interior dels mercats. 
b) El servei de recollida, extracció, transport i eliminació d'escombraries. 
c) El consum d'aigua, gas, electricitat i, si s'escau, altres subministraments de cada parada. 
d) Els tributs que s'escaiguin per raó de l'activitat. 
2. El servei de recollida, extracció, transport i eliminació d'escombraries el poden dur a terme:  
a) Directament, de manera col·lectiva, els titulars dels llocs de venda, mitjançant la 

contractació a qualsevol empresa que sigui concessionària del servei, amb l'autorització 
municipal prèvia. 

b) L'Ajuntament de Barcelona o l'Institut Municipal de Mercats mitjançant el pagament pels 
titulars dels llocs de venda o parada de la taxa mensual que s'indica en l'annex de les tarifes. 

Els titulars de les parades del mercat dominical de llibres i d'encants del Mercat de Sant Antoni 
i de la Fira de Bellcaire han de satisfer la part proporcional als dies setmanals permesos de 
funcionament. 
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3. Les parades fusionades per a la venda que formin establiments, sempre que es tracti d'un 
mateix titular i que la fusió hagi estat autoritzada per l'Institut Municipal de Mercats, encara que 
satisfacin dos o més cànons de concessió, han d'abonar la taxa d'escombraries per parada, 
reduïda d'acord amb el nombre de parades fusionades segons l'escala següent: 

 
Nombre de parades fusionades 2 3 4 5 o més 
Coeficient reductor sobre el total de parades 0,25 0,30 0,35 0,40 

 
Art. 9è. Naixement de l'obligació de contribuir. L'obligació tributària neix per l'adjudicació o 

autorització de l'ús dels llocs o locals dels mercats i per la utilització dels serveis. Per a les 
autoritzacions d'ús, l'obligació es considera meritada per mesos naturals complerts per part dels 
qui en són titulars al començament de cada període. 

 
Art. 10è. Gestió, liquidació i recaptació. 1. Els aprofitaments subjectes a les taxes a les 

quals es refereix aquesta Ordenança que tinguin caràcter regular i continuat són objecte de les 
liquidacions mensuals corresponents. A l'efecte de l'aplicació d'aquesta Ordenança, es considera 
parada cadascun dels llocs de venda del mercat, les parades especials i les dels ambulants. 

Tindran consideració tributària pròpia els autoserveis, els polivalents en règim de venda 
d'autoservei i les galeries comercials. 

2. En els altres casos, la liquidació l'ha de practicar l'Institut Municipal de Mercats de 
Barcelona d'acord amb les disposicions d'aquesta Ordenança i de l'Ordenança fiscal general. 

3. Les taxes s'han de satisfer: 
a) En els casos d'expedició o renovació dels permisos o de les autoritzacions per utilitzar els 

llocs de venda, espais, locals o patents, en el termini de quinze dies naturals a comptar des de la 
notificació de l'atorgament i, en tot cas, abans d'iniciar-ne l'ús. 

b) En els casos de taxes periòdiques, durant el primer mes natural del període corresponent, 
en els terminis establerts per l'Ordenança  fiscal general. 

c) En la utilització dels serveis, simultàniament a la prestació. 
4. El titular que pretengui cedir els seus drets haurà d’acreditar el pagament de tots els deutes 

acreditats i exigibles per part de l’Administració, en relació amb l’objecte de la cessió, durant els 
quatre darrers anys, fins a la fi del mes natural que correspongui a la data de sol·licitud del canvi 
de titularitat. 

El titular que pretengui cedir inter vivos els seus drets, haurà de presentar una declaració, 
conjuntament amb el cessionari, i acreditar fefaentment el preu de la transmissió. Tot això sense 
exclusió de la facultat de la inspecció de comprovar els valors pels mitjans establerts en l'article 57è 
de la Llei general tributària. 

 
Art. 11è. Infraccions i sancions. 1. Cal atenir-se a allò que disposa l'Ordenança fiscal 

general. 
2. Les infraccions són sancionades amb una multa, d'acord amb la quantia autoritzada per la 

legislació vigent. 
3. La imposició de sancions no és obstacle, en cap cas, per a la liquidació i el cobrament de 

les taxes meritades i no prescrites, ni per a la facultat de declarar, si s’escau, la revocació o 
caducitat de l'autorització d'ús, d'acord amb allò que disposen les Ordenances Generals 
Municipals. 

 
Disposició final. La present Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del Consell 

Municipal en data 17 de desembre de 2010, començarà a regir l’1 de gener de 2011 i continuarà 
vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. 
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A N N E X 
 

T A R I F E S 
 

Epígraf I. Mercats centrals  
 
Són mercats centrals el Mercat de Fruites i Hortalisses i el Mercat Central del Peix. 

L’Ajuntament percebrà les taxes d’adjudicació previstes en els següents apartats d’aquest 
epígraf. 

 
 

 1. Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Adjudicació i utilització de les parades 
L’Ajuntament atorgarà els corresponents títols habilitants als usuaris per tal que puguin 
desenvolupar les seves activitats, així com el corresponent dret especial d’ús als usuaris de les 
instal·lacions, els quals han d’abonar la taxa corresponent. 
A cada canvi de titular, l’Ajuntament haurà de procedir a la seva adjudicació. 

 
1.1. Adjudicació. Per l'expedició d'autoritzacions o permisos per aquest concepte, s'han 

d'abonar a l'Ajuntament les taxes següents: 
    € 
Llocs de venda grans (pavellons A, B, F)  13.625,31 
Llocs de venda mitjans (pavellons C, D, E, G) 11.446,36 
Llocs de venda petits (pavelló G) 8.697,30 
 
 

 2. Mercat Central del Peix. Adjudicació i utilització de les parades 
 
2.1. Adjudicació. Per l'expedició d'autoritzacions o permisos per aquest concepte, s'han 

d'abonar a l'Ajuntament les taxes següents: 
    € 
Llocs fixos  25.428,00 
Llocs per a aplegadors 9.626,64 

 
Epígraf II. Mercats de zona 

 
DISPOSICIONS 

 
Primera. Els mercats de zona es classifiquen en 1a, 2a i 3a categoria. 
Són de 1a categoria els mercats de l'Abacería, de la Barceloneta, de la Boqueria, del Carmel, de 

la Concepció, de Felip II, de Fort Pienc, de Galvany, d’Hostafrancs, de la Llibertat, de les Corts, de la 
Mercè, de Lesseps, de Montserrat, del Ninot, de la Sagrada Família, de Sant Antoni, de Sant 
Gervasi, de Sant Martí, de Santa Caterina, de Sants, de Sarrià, del Poblenou-Unió, del Besòs, del 
Clot i de Provençals.  

Són de 2a categoria els mercats, de Ciutat Meridiana, de l'Estel, de la Guineueta, d’Horta, de 
la Marina, de Sant Andreu, de les Tres Torres i de la Trinitat. 

Són de 3a categoria els mercats del Bon Pastor, de Canyelles, del Guinardó, de Núria, de la 
Vall d'Hebron. 

 
Segona. Segons la denominació, els llocs de venda es classifiquen en les classes A i B. 

 
Es consideren llocs de venda de classe A: els de menjar i beure, els d’especialitats, els de 

queviures, els de pesca salada, els de peix fresc, els de marisc, els de peix i marisc, carnisseries, 
cansaladeries, xarcuteries i venda d'embotits, els de cansaladeria xarcuteria i embotits, els 
d’aviram i caça, adrogueries, els de botiga de queviures i adrogueria, els de congelats, els de 
dietètica, els de despatx de pa i pastisseria, els d'altres especialitats, els de neteja i perfumeria, 
els de plantes i flors, autoserveis, superserveis, oficines o agències bancàries, caixers 
automàtics, no comestibles i prestació de serveis, i qualsevol lloc de venda que expedeixi articles 
inclosos en més d’una de les denominacions en què es classifiquen aquests articles. 
 



Ordenança fiscal 3.6 

 140 

 Es consideren llocs de venda de classe B els de menuts, els d’ous, els de fruites i hortalisses, 
els de gel, els d’olives, conserves i confitats en vinagre, productes colonials, els de llegums i 
cereals, i també els dipòsits-magatzems, les places de pàrquing i les parades dels pagesos.  

 
Adjudicació i utilització de llocs de venda: 
1. La base mínima per a l’expedició d’autoritzacions o permisos és (€): 
 
Classe/Categoria 1a 2a 3a 
A 2.277,14 1.741,36 1.580,27 
B 1.410,95 1.134,12 1.035,89 
Especials exteriors 1.339,49 1.071,29 893,01 
 
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. 
 
2. Per la utilització dels llocs, cal abonar mensualment les taxes següents (€): 
 

Categoria mercat     
i classe activitat  1a A 1a B 2a A 2a B 3a A 3a B 
Parades de: 
menys de 2,59 m

2
 24,23 18,02 18,02 15,08 16,42 13,70 

de 2,6 a 5,09 m
2
  34,56 25,68 25,68 21,56 23,42 19,60 

de 5,1 a 10,09 m
2
  60,41 34,59 50,57 25,68 45,31 23,42 

de 10,1 a 15 m
2
  90,73 51,98 75,10 38,60 68,08 35,13 

de 15,01 a 25 m
2
  117,84 67,43 99,91 50,20 88,55 45,62 

de 25,01 a 40 m
2
 157,18 89,85 130,91 67,43 119,15 61,56 

de 40,01 a 60 m
2
 196,45 112,32 163,69 84,49 148,98 75,44 

de 60,01 a 100,00 m
2
 243,47 131,10 201,28 100,66 184,95 92,47 

de més de 100,00 m
2
 266,87 136,96 223,57 106,52 202,50 98,32 

 
 

Pels espais de restauració es satisfarà la quantitat de 4,50 €/m2/mensuals. 
Resten exempts de pagament de la taxa d’utilització dels llocs de venda els titulars situats en 

un mercat provisional, mentre durin les obres de remodelatge del mercat. 
Els llocs de venda amb denominacions en règim de venda d'autoservei autoritzats abans de 

l'1 de gener de 1993 han de pagar una taxa equivalent al doble de la parada de dimensions 
similars del mercat que hi correspongui. Els autoritzats a partir de l'1 de gener de 1993 han 
d’abonar per aquest concepte les taxes següents: 

 
 mensualment, €/ m2 
Superfície  Categoria mercat 
Lloc m2 1a 2a 3a 
60 fins a 119 7,93 6,72 5,74 
120 fins a 399 6,39 5,41 4,55 
400 o més 5,10 4,33 3,67 

 
Els establiments que configuren una galeria comercial abonaran en concepte de taxa per la 

utilització dels llocs la quantitat de: 
 mensualment, €/ m2 

Superfície/lloc m2 € 
fins a 10 m2 14,57 
de 10,01 a 20 m2 8,74 
de 20,01 a 70 m2 7,79 
de 70,01 a 150 m2 5,51 
de 150,01 a 400 m2 4,39 
més de 400 m2 3,55 

 
3. Per l'ús del servei del fred a les cambres frigorífiques, s’haurà de satisfer mensualment la 

taxa de 19,88 € per m3 ocupat. 
En el cas que s'autoritzi la utilització total d'una cambra, cal abonar mensualment la taxa de 
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13,30 €/ m3 i computar el volum total de la cambra, multiplicant la superfície per l'alçada de 2 m. 
4. Els llocs fixos i dipòsits-magatzems que disposin d'altells, magatzems subterranis i similars 

hauran de satisfer per aquest concepte el 25% de la taxa d'utilització que correspongui per la 
superfície de l'altell o soterrani, d'acord amb l'activitat principal. 

 
5. La taxa mensual en concepte d'ús està subjecta als recàrrecs següents: 
5.1. Els llocs de venda que expedeixen articles inclosos en més d'una de les denominacions 
en què es classifiquen aquests articles, i que d’acord amb la Prescripció Segona de l’Epígraf II 
tenen la consideració de ser llocs de venda de classe A, han de satisfer la taxa prevista en el 
punt 2 de l’Epígraf II, més el 10% de recàrrec, i per cadascuna de les denominacions 
ampliades, o per cadascuna de les denominacions diferents a la pròpia, en què s’inclouen els 
articles autoritzats a vendre, excepte aquells el permís dels quals s'atorgui en règim 
d'autoservei. 
5.2. Els llocs que fan cantonada, 5,74 € per cantonada i mes. 
5.3. Els llocs de venda que tenen accés al públic per l’exterior del mercat, el 25% de recàrrec. 
 
6. La taxa mensual en concepte de recollida d'escombraries és la següent: 
 

Parades de mercats: € 
fins a 10 m2 16,02 
de 10,01 a 15 m2 18,83 
de 15,01 a 25 m2 23,53 
de 25,01 a 40 m2 28,22 
de 40,01 a 60 m2 34,48 
de 60,01 a 119 m2 62,70 
de 120 a 400 m2  78,34 
de més de 400 m2 108,56 

 
7. Per la utilització, per a reunions o conferències, de la sala polivalent dels mercats de Santa 

Caterina, Barceloneta i Llibertat situades a la planta altell de cada mercat, s’haurà de satisfer la 
taxa de 164,39 € per dia o fracció. 
 
Epígraf III. Mercats especials 

 
1. Mercats dels Encants de Sant Antoni 

La base mínima d'adjudicació serà l'assenyalada en la columna A; per l'ús dels llocs s’haurà 
de satisfer mensualment la taxa de la columna B. 

 
 € 
 A B 
Parades de categoria especial 8.759,01 57,56 
Parades de 1a categoria 7.897,13 32,93 
Parades de 2a categoria 4.379,46 32,93 
Parades de 3a categoria 3.503,61 24,44 

 
2. Mercat dominical de Sant Antoni 
 2.1 La base mínima d'adjudicació serà l'assenyalada en la columna A; per l'ús dels llocs 
s’haurà de satisfer mensualment la taxa de la columna B.  

 € 
 A B 
 
 Llibres d’ocasió a) 1.556,05 17,27 
 Productes de tipus cultural b) 2.334,07 24,44 
 
2.2 La taxa mensual en concepte d'ús està subjecta al recàrrec següent: els llocs de venda 

que expedeixen articles inclosos en més d'una de les denominacions en què es classifiquen 
aquests articles han de satisfer la taxa més alta més el 50% de recàrrec per cadascuna de les 
denominacions ampliades, o per cadascuna de les denominacions diferents a la pròpia, en què 
s’inclouen els articles autoritzats a vendre.  
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3. Mercats de plantes i flors de la Rambla 
La base mínima d'adjudicació en el Mercat de Plantes i Flors serà una taxa de 18.217,56 € per 

lloc; per l'ús s’haurà de satisfer, mensualment, la taxa corresponent a una parada de classe A de 
superfície equivalent d'un mercat de primera categoria. 

 
4. Parades de la Rambla que no són de plantes i flors  

La base mínima d'adjudicació serà una taxa de 14.573,77 € per lloc; per l'ús s’haurà de 
satisfer, mensualment, 120 € per lloc. 
 

 
5. Fira de Bellcaire 

 
5.1. Per l’autorització del canvi de titularitat corresponent al dret d’exercir la venda a les 

parades i llocs llevadissos amb caràcter provisional i a extingir de la Fira de Bellcaire, amb la 
conseqüent expedició de l’acreditació de venedor del mercat al nou titular, s’haurà de satisfer la 
taxa de 675,30 €. 

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

 €/mes 

fins a 8 m2 27,28 
de 8,01 a 12 m2 29,59 
de 12,01 a 15 m2 31,92 
de 15,01 a 20 m2 41,32 
de 20,01 a 25 m2 46,66 
de 25,01 a 30 m2 57,22 
de més de 30 m2 74,54 
Bars i cafeteries 7,62 €/m2/mes 

 
5.3. Per les parades ambulants i provisionals a extingir, s’haurà de satisfer la taxa d’1,85 € per 

metre lineal i dia.  
5.4. Les parades de 20 m2 dedicades a subhasta satisfaran la taxa de: 
 

Dilluns 37,70 €/dia/lloc de venda 
Dimecres 48,95 €/dia/lloc de venda 
Divendres 75,50 €/dia/lloc de venda 

 
5.5. Les parades de 20 m2 dedicades a subhastes que siguin utilitzades per revenedors han de 

satisfer la taxa de 15,05 € per lloc i dia. 
5.6. L’adjudicatari de la subhasta ha de satisfer, en concepte de taxa per la utilització o 

aprofitament dels espais dedicats a les subhastes en la Fira de Bellcaire, un 1% del preu de 
rematada de les partides subhastades. 

5.7. El subhastador ha de percebre de l’adjudicatari de la subhasta, en concepte de drets de 
subhasta, un 1% del preu de rematada de les partides subhastades. 

 
6. Mercat de llibres vells al carrer Diputació 

La taxa mínima d'adjudicació serà de 6.152,67 €, i per la utilització dels llocs se satisfarà 
mensualment la de 22,52 €. 

 
Epígraf IV. Altres conceptes 

 
1. Per l'expedició d'autoritzacions de patents de transports, s’haurà de satisfer la taxa de 

985,86 €, i per la utilització, mensualment, la de 36,28 €. 
2. Per la utilització temporal, provisional i privativa de places d'aparcament, se satisfarà la taxa 

mensual de 8,85 €/ m2. 
La persona física, jurídica o entitat encarregada de l'explotació comercial de l'aparcament d'un 

mercat municipal satisfarà anualment per plaça d’aparcament gestionada la quantitat de 460,44 €. 
En cas que la plaça d’aparcament sigui gestionada únicament i exclusivament durant l’horari de 
funcionament del mercat, la quantitat que hauran de satisfer serà de 230,21 € anuals per plaça.  
 3. Activitats als mercats de zona i especials 

3.1. Amb l'autorització municipal prèvia, les activitats de promoció comercial de productes 
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realitzades per empreses exteriors als mercats de zona i especials han de pagar: 
Mercat de la Boqueria 225,76 €/dia 
Mercats de 1a i 2a categoria 134,81 €/dia 
Mercats de 3a categoria 78,90 €/dia 
Aquesta taxa tindrà una reducció del 30% per a aquelles promocions de durada igual o 

superior a tres dies consecutius i que tinguin lloc en el mateix mercat. 
Aquesta taxa tindrà una reducció del 50% per a aquelles promocions que es realitzin de forma 

conjunta i global en un mínim del 70% dels mercats de zona i especials. 
Per fracció de dia, s'haurà d’abonar el 50% de la taxa d'acord amb l'horari sol·licitat, sempre 

que sigui inferior a un espai de tres hores. A partir de tres hores, s'aplicarà allò que estableix el 
punt 3.1.  

Amb l'autorització municipal prèvia, les activitats de distribució de publicitat de productes 
realitzades per empreses exteriors als mercats de zona i especials pagaran 67,94 € per dia o 
fracció i mercat. 

Amb l'autorització municipal prèvia, les activitats de difusió de publicitat i/o informació sobre 
productes realitzades per mitjà de les instal·lacions de megafonia, en els mercats que en 
disposin, per empreses exteriors pagaran 40,54 € per dia o fracció i mercat. 

Amb l'autorització municipal prèvia, les activitats de promoció de productes i/o serveis 
realitzades per empreses exteriors als mercats de zona i especials que es realitzin durant un 
mínim de dotze dies d’un mateix mes i en un mateix mercat, pagaran: 

 
Mercat de la Boqueria 1.012,62 €/mes 
Mercats de 1a i 2a categoria 449,24 €/mes 
Mercats de 3a categoria 337,54 €/mes 
 
Les bonificacions de la taxa previstes per a les promocions als mercats no són acumulables, 

per tant,  l’aplicació de la bonificació més  favorable pel subjecte passiu exclourà l’aplicació de la 
resta. 

3.2. Les activitats corresponents a filmacions i gravacions i per a impressió de fotografies de 
caràcter publicitari o comercial amb finalitat lucrativa en els mercats de zona i especials, si no 
produeixen alteració de la finalitat normal de l'activitat habitual i amb l'autorització municipal 
prèvia, pagaran: 

 € 
Gravacions per a vídeos promocionals 168,78 
Filmacions publicitàries o cinematogràfiques, per dia o 
  fracció i mercat 675,08 
Fotografies, per dia o fracció i mercat 112,89 
 
Resten exemptes d'aquesta taxa les activitats corresponents a filmacions i gravacions i per a 

impressió de fotografies de caràcter institucional realitzades per entitats públiques o per encàrrec 
seu o per motius acadèmics. 

3.3. Amb l'autorització municipal prèvia, les activitats corresponents a la realització 
d'enquestes pagaran per dia i mercat 168,78 €. 

3.4. Amb l’autorització municipal prèvia pel que fa als espais, mides, rotació d'ocupació, 
elements tècnics i de seguretat, característiques dels suports i continguts dels anuncis, 
s'autoritzarà la instal·lació de publicitat a l'interior dels mercats. 

La quantia del preu es calcularà d'acord amb els paràmetres següents: 
  per dia o fracció 

per a elements de cartelleria, suports gràfics  
 adhesius, banderoles i similars: 
 Mercat de la Boqueria 3,38 €/ m2 
 Mercats de 1a i 2a categoria 1,69 €/ m2 
 Mercats de 3a categoria 1,12 €/ m2 
 
per a elements d'opis, torretes i similars: 
 Mercat de la Boqueria 6,75 €/ m2 
 Mercats de 1a i 2a categoria 4,50 €/ m2 
 Mercats de 3a categoria 3,38 €/ m2 

    3.5. La realització d’activitats lúdiques i culturals en les instal·lacions del mercat requereix una 
autorització prèvia municipal, la qual tindrà caràcter discrecional i solament podrà atorgar-se 
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quan dites activitats no pertorbin el normal funcionament del mercat. Per a l’atorgament de les 
autoritzacions, els sol·licitants hauran d’aportar la documentació requerida per l’Institut Municipal 
de Mercats de Barcelona. La realització de dites activitats estarà subjecta al pagament de 515 € 
per dia o fracció i mercat, llevat de les activitats organitzades per les associacions de 
comerciants dels mercats.  
    Resten exemptes de la taxa, però no dels requisits establerts, les activitats organitzades per 
les associacions de comerciants dels mercats. 

3.6. Queden exemptes d'aquests pagaments les empreses que participin en campanyes de 
promoció dels mercats organitzades per l'Institut Municipal de Mercats, si hi ha un acord previ 
establert sobre això. 

3.7. En tot cas, l'Administració es reserva el dret d'autoritzar qualsevol de les activitats aquí 
esmentades. 

3.8. Per la utilització i l'aprofitament temporal de llocs i espais destinats a l'ús comú del 
mercat, sempre que disposin de la deguda autorització i les operacions a les quals es destinin no 
alterin l’activitat normal del mercat, se satisfarà la taxa corresponent a una parada de classe A de 
superfície equivalent al mercat que li correspongui, més el 10% de recàrrec si es tracta d’una 
ocupació per a usos de caràcter comercial.  

Si l’ocupació es fa per a usos logístics de suport a l’activitat comercial, s’haurà de satisfer la 
taxa corresponent a una parada de classe B de superfície equivalent al mercat que li 
correspongui, més el 10% de recàrrec. 
4. Canvis de titularitat 

4.1. Mercats de zona i especials 
4.1.1. Els canvis de titularitat inter vivos dels llocs de venda dels mercats de zona han de 

satisfer les taxes següents: 
a) En els casos en què el cessionari ja sigui titular, quan sol·licita el canvi de titularitat, d’un 

altre lloc de la mateixa activitat, o bé d’una altra activitat, i en aquest cas tingui com a finalitat la 
fusió, el 10% del valor de la cessió, sense que, en cap cas, pugui ser inferior al de la taxa 
establerta per l’expedició d’autorització.  

b) En els altres supòsits, s’abonarà el 20% del valor esmentat, llevat d’aquells casos en què 
aquesta quantitat pugui ser inferior a la taxa establerta per l’expedició d’autorització. 

4.1.2. Els canvis de titularitat inter vivos dels llocs de venda dels mercats especials han de 
satisfer les taxes següents: 

a) En els casos en què el cessionari ja sigui titular, quan sol·licita el canvi de titularitat, d’un 
altre lloc de la mateixa activitat, o bé d’una altra activitat, i en aquest cas tingui com a finalitat la 
fusió, el 10% del valor de la cessió, sense que, en cap cas, pugui ser inferior al 50% de la taxa 
establerta per l’expedició d’autorització.  

b) En els altres supòsits, s’abonarà el 20% del valor esmentat, llevat d’allò establert en els 
paràgrafs següents, i llevat d’aquells casos en què aquesta quantitat pugui ser inferior a la taxa 
establerta per l’expedició d’autorització. 

4.1.3. 
a) En els mercats de zona, els canvis de titularitat inter vivos de pares a fills i entre cònjuges i 

en els casos previstos en la Llei 10/1998, de 15 de juliol, d’unions estables de parella, satisfaran 
el 50% de l’import corresponent a la taxa d’adjudicació establerta a la prescripció segona, punt 1, 
de l’epígraf II d’aquesta Ordenança.  

b) En els mercats especials, els canvis de titularitat inter vivos de pares a fills i entre cònjuges 
i en els casos previstos en la Llei 10/1998, de 15 de juliol, satisfaran el 15% de la taxa 
d’adjudicació.  

c) En els mercats de zona, els canvis de titularitat mortis causa satisfaran el 50% de l’import 
corresponent a la taxa d’adjudicació establerta a la disposició segona, punt 1, de l’epígraf II 
d’aquesta Ordenança.  

En els mercats especials, els canvis de titularitat mortis causa satisfaran el 15% de la taxa 
d’adjudicació. 

Aquestes tarifes reduïdes seran d'aplicació sempre que se sol·liciti el canvi de titularitat dins el 
termini d'un any des de la data de la defunció. 

d) En el supòsit que el titular d'una patent de pagès accedeixi a la titularitat d'un lloc fix de 
fruita i verdura, després de renunciar a la patent, satisfarà el 50% de l’import corresponent de la 
taxa d’adjudicació de la prescripció segona, punt 1, de l’epígraf II d’aquesta Ordenança.  

e) En el supòsit que un titular d’una parada accedeixi a la titularitat d’un dipòsit-magatzem del 
mateix mercat, satisfarà el 10% del valor declarat en la cessió, sense que, en cap cas, pugui ser 
inferior al de la taxa establerta per l’expedició d’autorització. 



Ordenança fiscal 3.6 

 145 

4.2. Mercats centrals. 
a) Els canvis de titularitat inter vivos satisfaran a l'Ajuntament la taxa establerta per 

l’adjudicació en l'epígraf I d'aquesta Ordenança. Els canvis de titularitat mortis causa satisfaran 
per aquest concepte el 50% de la taxa anterior.  

Aquesta tarifa reduïda serà d'aplicació sempre que se sol·liciti el canvi de titularitat en el 
termini d'un any des de la data de la defunció. 
 b) Durant el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2011, els canvis de 
titularitat que tinguin lloc en el Mercat Central de Fruites i Hortalisses, en els quals el 
concessionari sigui titular d’una o més autoritzacions d’ús en el mateix mercat, satisfaran el 50% 
de la taxa establerta. 
 c) Els canvis de titularitat a favor de persona jurídica realitzada pels titulars de venda del 
Mercat Central de Fruites i Hortalisses, en el supòsit que tinguin el seu títol a nom de persones 
físiques i volguessin canviar aquesta titularitat a favor de societat mercantil o cooperativa, i 
sempre que l’adquirent o cessionari sigui persona jurídica de la qual en formin part, en un 85% o 
més, el titular transmitent o cedent i els seus parents per consanguinitat o adopció en primer o 
segon grau, gaudiran d’una reducció del 50% pel concepte de canvi de titularitat. 
 4.3 Els titulars que sol·licitin la tramitació d’expedients administratius, que no tinguin 
determinada cap taxa, hauran d’abonar la quantitat de 275,07 € per parada, en concepte de taxa 
per despeses de tramitació. 

4.4.  Durant l’any 2011, les fusions que es facin en els mercats de zona han de satisfer 
exclusivament la taxa establerta en concepte de despeses de tramitació.  

4.5. Els canvis de titularitat a favor de persona jurídica, formada pel titular de la concessió 
administrativa, el seu cònjuge i altres familiars fins al segon grau de consanguinitat, i en els 
casos previstos en la Llei 10/1998, de 15 de juliol, dins de l’exercici de 2011, han de satisfer 
exclusivament la taxa establerta en concepte de despeses de tramitació. 

5. Els costos per subministraments i serveis als mercats de zona i especials que, segons allò 
que s'estableix en l'article 8è d'aquesta Ordenança, són a càrrec dels titulars de les llicències es 
repercutiran en la forma que procedeixi segons els imports facturats per les companyies 
respectives. 

En el cas que, a conseqüència de les necessitats de consum de subministrament dels llocs de 
venda d'un mercat, sigui necessària l'ampliació de potència elèctrica o l'augment del 
subministrament del cabal d'aigua, els costos implicats seran atesos d'acord amb la repercussió 
directa entre els concessionaris del mercat, llevat dels casos que formin part d'un pla general 
d'actuacions en matèria de manteniment o gran remodelatge de mercats per al finançament dels 
quals s'acordin aportacions de l'Institut Municipal de Mercats i d'altres institucions o entitats. 

6. En el cas de possibles convenis per a la realització d'obres o per a la prestació de serveis, o 
campanyes de publicitat o promoció als mercats municipals, amb participació econòmica dels 
venedors, la liquidació dels quals s'hagi de fer per compte de l'IMMB, els venedors satisfaran la 
quantitat d'un 5% de l'import del rebut emès en concepte de despeses de tramitació. 

7. Se satisfaran les taxes següents: 
 
Per realització de fotocòpies  0,07 €/cadascuna 
Per acaraments de documentació 0,10 €/pàgina 
Per tramitació de certificats i altre documen- 
 tació sol·licitada a instància de titular 22,04 €/document 
Per tramitació de certificats o altra documen- 
 tació corresponents a dades no informatitza-  
 des, anteriors a 1984 272,42 €/document 
 
8. Per a la renovació anual de patents ambulants de venda, es satisfarà la quantitat de 

138,02€ per cadascuna, en concepte de taxes de tramitació. 
9. Els titulars de parades amb la denominació de peix fresc, marisc, cansaladeria, xarcuteria i 

embotits, adrogueria, i queviures, que sol·licitin el canvi a les denominacions agrupades 
indicades a la taula annexa, sempre i quan formalitzin la sol·licitud durant el període comprès 
entre l’1 gener i el 31 de desembre de l’any 2011 només satisfaran la taxa en concepte de taxa 
de tramitació, establerta a l’apartat 4t.4 d’aquest mateix Epígraf. 
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Denominació original  Denominació agrupada 
Peix fresc  Peix i marisc 
Marisc Peix i marisc 
Cansaladeria Cansaladeria, xarcuteria i embotits 
Xarcuteria i embotits Cansaladeria, xarcuteria i embotits 
Queviures Botiga de queviures i adrogueria 
Adrogueria  Botiga de queviures i adrogueria 

 
 
10. Per a l’ampliació de la denominació original de la parada, els titulars hauran de satisfer la 
taxa establerta per l’expedició d’autorització del punt 1 de l’Epígraf II, segons la classe de 
l’activitat a ampliar.  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


