Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports
Ordenació Tributària i Tresoreria

ORDENANCES FISCALS 2022

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.15 REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS EN ELS MERCATS MUNICIPALS I PER L’OCUPACIÓ
DEL DOMINI PÚBLIC PER EXERCICI DEL COMERÇ
Disposició general
ARTICLE 1
A l’empara d’allò que preveuen els articles 57 i 20 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i de
conformitat amb el que disposen els articles del 15 al 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa en els mercats municipals que es regiran per aquesta
ordenança fiscal, per prestació de serveis i per l’ocupació del domini públic per
exercici del comerç.
Fet imposable
ARTICLE 2
1)

Per prestació de serveis. Constitueix el fet imposable de la taxa qualsevol dels
supòsits previstos en l’article 20 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, relatius a les
prestacions patrimonials consistents en la prestació dels serveis públics o la
realització de les activitats administratives relatives als mercats municipals.

2)

Per ocupació del domini públic per exercici del comerç. Constitueix el fet
imposable de la taxa l’ús privatiu del sòl de la via pública derivat de la venda de
productes al domini públic de titularitat municipal.

Obligació de contribuir
ARTICLE 3
1)

Per prestació de serveis. La taxa es meritarà:
a. En relació amb la prestació dels serveis públics, quan s’adopti l’acord
administratiu de concessió en qualsevol dels mercats municipals.
b. En relació amb la realització de les activitats administratives relatives als
mercats municipals, quan es presenti al registre general d’aquest Ajuntament la
sol•licitud de realització de l’activitat administrativa corresponent. En aquest
cas, s’exigirà el dipòsit previ de l’import de la taxa.

2)

Per ocupació del domini públic per exercici del comerç. La taxa es meritarà quan,
un cop sol·licitada la preceptiva llicència o autorització, l’ús privatiu de la via
pública sigui autoritzat, mitjançant decisió o acord municipal.

3)

Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic, l’activitat
administrativa o l’ús privatiu no es presti o es realitzi, serà procedent la devolució
de l’import corresponent.
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Subjecte passiu
ARTICLE 4
1)

Per prestació de serveis. Són subjectes passius de la taxa per prestació de
serveis en els mercats municipals en concepte de contribuents, els titulars de les
concessions administratives de les parades internes o externes amb
independència de la situació de facto en referència als mercats municipals o als
mercats setmanals de comerç no sedentari o els qui provoquin la prestació dels
esmentats serveis.

2)

Per ocupació del domini públic per exercici del comerç. Seran subjectes passius
d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques,
així com les entitats a les quals es refereix l’article 35.4 de la Llei general
tributària, a favor dels qui s’atorguen les llicències, autoritzacions o concessions
municipals o els qui, en el seu cas, es beneficiïn de l’ús privatiu de la via pública.”

Quota tributària
ARTICLE 5
1)

Per prestació de serveis. La quota tributària consistirà en:
a) La quantitat resultant d’aplicar una de les tarifes establertes.
b) Una quantitat fixa senyalada a l’efecte.
c) La quantitat resultant de l’aplicació conjunta d’ambdós procediments.

2)

Per ocupació del domini públic per exercici del comerç. L’import de les taxes
previstes per l’ús privatiu de la via pública es fixen tenint com a referència el valor
que tindria en el mercat la utilitat derivada d’aquesta utilització o aprofitament, si
els béns afectats no fossin de domini públic. Tot això, d’acord amb els informes
tecnicoeconòmics als quals fa referència l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març.

Quan s’utilitzin procediments de licitació pública, l’import de la taxa vindrà determinat
pel valor econòmic de la proposició sobre la qual recaigui la concessió, l’autorització o
l’adjudicació.
Tarifes
ARTICLE 6
6.1) Tarifes per prestació de serveis. Les tarifes es classifiquen en els següents tipus:
6.1.1 Les tarifes anuals en concepte de prestació de serveis de mercats es
fraccionaran en quatre trimestres i s’ingressaran d’acord amb les següents fraccions:
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6.1.1.1 MERCAT DEL CENTRE (CE)
Tarifa
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades exteriors
Botigues
Magatzem

Tipus I
Tipus II
Tipus III
Tipus IV
Tipus V

Euros
74,55
82,77
92,86
102,67
164,12
81,50
87,44
51,84

Relació per tipus, de parades interiors
INT - TIPUS I
INT - TIPUS II
INT - TIPUS III
INT – TIPUS IV
INT – TIPUS V

2-17--26-27-28-34-46-47-48-77-78
1-3-4-23-25-29-49-62-63-64-73-74-75-79-80-87-88-89-90-104111-112
5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-24-30-31-32-35-36-37-3839-40-41-42-43-44-45-50-51-53-54-55-56-57-58-59-60-61-76-8182-85-91-92-93-99-100-101-102-105-106-108-109-110-115-116
33-52-65-66-67-68-69-70-71-72-83-84-86-103-107-117-118
(113-114)

6.1.1.2. MERCAT DE COLLBLANC (CO)
Tarifa
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades exteriors
Cambres magatzem
Cambres magatzem
Cambres magatzem
Espais cambres frigorífiques

Tipus I
Tipus II
Tipus III
Tipus IV
Tipus V
Tipus I
Tipus II
Tipus III

Euros
61,18
74,23
85,32
119,33
134,67
70,73
55,55
75,40
89,57
55,45

Relació per tipus de parades interiors i cambres magatzem
INT–TIPUS I
57-60-61-64-65-66-67-81-99-100-101-102-103-104-105-106108-110-118-119-120-121-123-124-135-136-137-138-139151-153-154-155-156-157-158-159-160-163-179-185-189213-214
INT–TIPUS II
2-56-58-59-62-63-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-83-8485-87-88-89-90-91-93-94-95-96-109-111-112-113-116-122127-128-129-130-131-132-133-134-141-142--145-146-147148-149-150-161-162-164-172-174-175-176-177-186-187188-190-191-192-193-198-199-200-201-202-203-205-208210-211-215-216-217-218-219-220-221
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INT–TIPUS III

INT–TIPUS IV
INT–TIPUS V
C.M.–TIPUS I
C.M.–TIPUS II
C.M.–TIPUS III

3-4-5-6-7-8-9-10-12-12A-15-16-17-18-19-20-21-22-23-28-28A29-30-31-32-33-34-35-36-41-42-43-44-45-46-47-48-49-86-92107-(114-115)-117-143-144-152-165-166-167-168-169-170171-173-178-180-181-182-183-184-194-195-196-197-204206-207-209-212-222-224-225-226-227
1-11-13-14-23A-(26-27)-37-40-50-(51-52)-55-68-69-82-(9798)-(125-126)-223-228
39-(24-25)-38-(53-54)
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-13A-14-15-16-17-18
19- 22- 38A- 38B
20-21

6.1.1.3. MERCAT DE SANTA EULÀLIA (SE)
Tarifa
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades exteriors
Parades exteriors
Parades exteriors
Parades exteriors
Botigues
Botigues
Magatzems tancats
Magatzems tancats
Espais cambres frigorífiques

Tipus I
Tipus II
Tipus III
Tipus IV
Tipus I
Tipus II
Tipus III
Tipus IV
Tipus I
Tipus II
Tipus I
Tipus II

Euros
76,46
88,98
114,61
131,32
62,61
70,68
81,61
112,65
120,13
207,25
60,91
110,68
45,26

Relació per tipus, de parades interiors, exteriors, botigues i magatzems
INT–TIPUS I
INT–TIPUS II
INT–TIPUS III
INT–TIPUS IV
EXT–TIPUS I
EXT–TIPUS II
EXT–TIPUS III
EXT–TIPUS IV
BTG-TIPUS I
BTG-TIPUS II
MT-TIPUS I
MT-TIPUS II

7-10-13-34-36-37-38-39-46-48-49-51-52-53-54-61-62-63-6465-66-67-68-71-76-77
5-6-8-9-11-12-14-15-20-22-23-24-28-29-30-31-32-33-35-4041-42-43-44-45-47-50-55-56-57-58-59-60-69-70-72-73-74-75
1-2-3-16-17-19-21-25-26-27
4-18-(78-79)
23- 24- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 34- 45- 46- 47- 48- 49- 5051- 52.
1- 2- 3- 4- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 18- 19- 20- 21.
5-6-16-17-22-25-26-36-37-38-39-40-41-42-43-53-54-55-56-5758-59-60.
35-44.
1-6-7-12-13.
2-3-4-5-8-9-10-11-14-15-16-17.
1-2
3.
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6.1.1.4 MERCAT DE LA FLORIDA* (LF) SENSE CONVENI
Euros
Tarifa
Parada alimentació de 11,19 m2
Parada alimentació de 11,63 m2
Parada alimentació de 11,64 m2
Parada alimentació de 15,15 m2
Parada alimentació de 15,17 m2
Parada alimentació de 15,27 m2
Parada alimentació de 15,28 m2
Parada alimentació de 15,33 m2
Parada alimentació de 15,96 m2
Parada alimentació de 16,68 m2
Parada complements de 4,90 m2
Parada complements de 5,19 m2
Parada complements de 5,46 m2
Parada complements de 5,64 m2
Parada complements de 5,82 m2
Parada complements de 5,98 m2
Parada complements de 5,99 m2
Parada complements de 6 m2
Parada complements de 6,06 m2
Parada complements de 6,28 m2
Parada complements 6,36 m2
Parada complements de 6,37 m2
Parada complements de 6,39 m2
Parada complements de 6,54 m2
Parada complements de 6,56 m2
Parada complements de 6,59 m2
Parada complements de 6,48 m2
magatzem d'alimentació Núm. 18 de 13,54 m2
magatzem d'alimentació Núm. 19 de 13,42 m2
magatzem d'alimentació Núm. 23 de 28,61 m2
magatzem d'alimentació Núm 24 de 14,30 m2
magatzem d'alimentació Núm. 25 de 13,50 m2
magatzem d'alimentació Núm. 26 de 13,53 m2
magatzem d'alimentació Núm. 27 de 13,58 m2
magatzem d'alimentació Núm. 28 de 13,35 m2
magatzem d'alimentació Núm.29 de 13,35 m2
magatzem d'alimentació Núm. 30 de 13,35 m2
magatzem d'alimentació Núm. 31 de 13,22 m2
magatzem d'alimentació Núm. 32 de 14,68 m2
magatzem d'alimentació Núm. 33 de 14,63 m2
magatzem d'alimentació Núm. 34 de 14,63 m2
magatzem d'alimentació Núm. 35 de 14,63 m2
magatzem d'alimentació Núm. 36 de 14,11 m2
magatzem d'alimentació Núm. 37 de14,18 m2

629,31
654,05
654,62
852,01
853,14
858,76
859,32
862,14
897,57
938,06
250,69
265,53
279,34
288,55
297,76
305,94
306,45
306,97
310,04
321,29
325,38
325,90
326,92
334,59
335,62
337,15
331,52
98,74
97,86
208,64
104,28
98,45
98,67
99,03
97,36
97,36
97,36
96,41
107,05
106,69
106,69
106,69
102,89
103,41
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magatzem d'alimentació Núm. 38 de 12,90 m2
magatzem d'alimentació Núm. 39 de 14,86 m2
magatzem d'alimentació Núm. 40 de 14,06 m2
magatzem d'alimentació Núm. 41 de 13,59 m2
magatzem de complements Núm.1 de 13,20 m2
magatzem de complements Núm. 2 de 13,06 m2
magatzem de complements Núm. 3 de 13,68 m2
magatzem de complements Núm. 4 de 13,54 m2
magatzem de complements Núm. 5 de 13,27 m2
magatzem de complements Núm.6 de 13,08 m2
magatzem de complements Núm. 7 de 13,68 m2
magatzem de complements Núm. 8 de 13,54 m2
magatzem de complements Núm.9 de 13,69 m2
magatzem de complements Núm. 10 de 13,47 m2
magatzem de complements Núm. 11 de 13,57 m2
magatzem de complements Núm. 12 de 13,54 m2
magatzem de complements Núm. 13 de13,68 m2
magatzem de complements Núm.14 de 13,54 m2
magatzem de complements Núm. 15 de 13,50 m2
magatzem de complements Núm. 16 de 13,08 m2
magatzem de complements Núm. 17 de 13,68 m2
magatzem de complements Núm. 20 de 13,56 m2
magatzem de complements Núm. 21 de 12,18 m2
magatzem de complements Núm. 22 de 12,16 m2

94,07
108,37
102,53
99,10
78,01
77,19
80,85
80,02
78,43
77,30
80,85
80,02
80,91
79,61
80,20
80,02
80,85
80,02
79,79
77,30
80,61
80,14
71,99
71,87

Relació de les parades per m2.
Parada alimentació de 11,19 m2
Parada alimentació de 11,63 m2
Parada alimentació de 11,64 m2
Parada alimentació de 15,15 m2
Parada alimentació de 15,17 m2
Parada alimentació de 15,27 m2
Parada alimentació de 15,28 m2
Parada alimentació de 15,33 m2
Parada alimentació de 15,96 m2
Parada alimentació de 16,68 m2
Parada complements de 4,90 m2
Parada complements de 5,19 m2
Parada complements de 5,46 m2
Parada complements de 5,64 m2
Parada complements de 5,82 m2
Parada complements de 5,98 m2
Parada complements de 5,99 m2
Parada complements de 6 m2

Núm. 35
Núm.. 4 i 5
Núm. 34
Núm. 6
Núm. 1 i 3
Núm. 7
Núm. 2
Núm. 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
Núm. 9, 12, 19, 21, 24, 31,
Núm. 32 i 33
Núm. 46
Núm. 12
Núm. 75
Núm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
Núm. 58
Núm. 80, 81, 84, 85
Núm. 74, 82, 83, 88, 89, 92, 93, 94
Núm. 14, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 37, 42,
43, 49, 50, 51, 52, 60, 63, 66, 69, 77
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Parada complements de 6,06 m2
Parada complements de 6,28 m2
Parada complements 6,36 m2
Parada complements de 6,37 m2
Parada complements de 6,39 m2
Parada complements de 6,54 m2
Parada complements de 6,56 m2
Parada complements de 6,59 m2
Parada complements de 6,48 m2

Núm. 33
Núm. 91
Núm. 45, 55, 56, 59
Núm. 13, 17, 18, 24, 25, 28, 29, 34, 40,
41, 44, 53, 54, 61, 62, 70, 71, 78,
Núm. 95
Núm. 57
Núm. 15, 16, 19, 20, 31, 32, 35, 36, 38,
39, 47, 48, 64, 65, 67, 68, 72, 73, 76,
Núm. 79
Núm. 86, 87, 90

6.1.1.5 MERCAT DE TORRENT GORNAL (TG) SENSE CONVENI

Tarifa

Euros

Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades exteriors
Magatzem
Magatzem
Magatzem
Magatzem
Magatzem
Cambra frigorífica
Cambra frigorífica
Cambra frigorífica

Tipus I
Tipus II
Tipus III
Tipus IV
Tipus V
Tipus I
Tipus II
Tipus III
Tipus IV
Tipus V
Tipus I
Tipus II
Tipus III

232,19
270,21
302,32
371,37
473,28
57,48
43,38
52,76
62,33
79,58
87,38
33,91
57,72
85,69

Relació per tipus de parades interiors
INT-TIPUS I
INT-TIPUS II

INT-TIPUS III

INT-TIPUS IV

INT-TIPUS V
MAG-TIPUS I

21- 22- 25- 37- 38- 39- 40- 52- 64- 67- 79- 93-94- 95- 96- 106109- 110.
3- 20- 23- 24- 28- 41- 42- 51- 55- 56- 57- 58- 59- 60- 61- 65- 6670- 71- 72- 73- 74- 75- 76- 80- 81- 91- 92- 105- 107- 108- 111123- 124-126.
1- 2- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 19- 43- 50- 5354- 62- 63- 68- 69- 77- 78- 90- 112- 113- 114- 115- 116-117- 118119- 120- 121- 122- 125- 127- 128- 129- 130.
(29-30) - (31-32) - (33-34) - (35-36) - (44-45) - (46-47) - (48-49) (82-83) - (84-85) - (86-87) - (88-89) - (97-98) - (99-100) - (101102)- (103-104).
(26-27)- 131- 132.
2-3-4-5-6-40-41
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MAG.TIPUS II
MAG-TIPUS
III
MAG-TIPUS
IV
MAG-TIPUS V
C.F. TIPUS I
C.F. TIPUS II
C.F. TIPUS III

1-7-8-9-10-11-12-22-27-28-29-30-31-32-38-39-42-43-44-45
13-14-19-20-21-23-24-25-26-33-34-35-36
15-37
16-17-18
1-2-3-4-5-6
8
7

6.1.1.6. MERCAT DE BELLVITGE(B1)
Tarifa
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Locals comercials
Cambra frigorífica
Magatzem

Tipus I
Tipus II
Tipus III
Tipus IV
Tipus V
Tipus VI

Euros
130,85
146,39
160,88
179,93
212,14
243,87
160,88
414,08
71,84

Relació per tipus de parades interiors i locals comercials
INT–TIPUS I
INT–TIPUS II
INT–TIPUS III
INT–TIPUS IV
INT–TIPUS V
INT–TIPUS VI
LC–TIPUS I

21-25-55
11-13-22-34-35-38-43-47-48-52-53
12-16-17-20-23-24-28-29-32-33-36-37-40-41-44-45-46-49-51-5456-57-58-59
14-15-18-19-26-27-30-31-39-42-50
(3-4)-(5-6)-(9-10)-(60-61)-(62-63)-(64-65)-(66-67)-(68-69).
(1-2)-(7-8)
101-102

6.1.1.7. MERCAT DE MERCA-2 CAN SERRA (CS) (sense conveni)
Tarifa
Parada interior Núm. 1
Parada interior Núm. 2
Parada interior Núm. 3
Parada interior Núm. 4
Parada interior Núm. 5
Parada interior Núm. 6
Parada interior Núm. 7
Parada interior Núm. 8
Parada interior Núm. 9
Parada interior Núm. 10

Euros
990,94
400,85
404,68
404,68
503,81
503,81
447,76
359,27
359,27
415,76
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Parada interior Núm. 11
Parada interior Núm. 12
Parada interior Núm. 13
Parada interior Núm. 14
Local Comercial B
Local Comercial C
Local Comercial D
Local Comercial E
Local Comercial F
Local Comercial G
Unitat d’alimentació

357,83
357,83
365,31
365,31
402,42
402,42
402,42
402,42
402,42
439,26
2.835,08

6.1.1.8. MERCAT DE MERCA-2 BELLVITGE (B2)
Tarifa
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Locals comercials
Locals comercials
Locals comercials
Bar-Cafeteria
Cambra frigorífica

Tipus I
Tipus II
Tipus III
Tipus IV
Tipus V
Tipus I
Tipus II
Tipus III

Euros
132,39
138,12
165,18
179,18
282,18
120,50
168,52
198,18
385,91
1.123,87

Relació per tipus, de parades interiors i locals comercials
INT–TIPUS I
INT–TIPUS II
INT–TIPUS III
INT–TIPUS IV
INT–TIPUS V
LC–TIPUS I
LC–TIPUS II
LC–TIPUS III

2-3-15
12-13-14-16-17
4-7-8-10-11-18-19-20-21-22-23-24-25-30-33-36-39-42-45-48-51
1-9-26-27-28-29-31-32-34-35-37-38-40-41-43-44-46-47-49-50-52
(5-6)
A-C-G-H
B-E-F
D

6.1.2. Tramitació d’expedients
6.1.2.1. Tramitació d’expedients de canvi de titularitat, canvi de titularitat i activitat,
canvi d’activitat i d’ampliació d’activitat que siguin denegats per l’Àrea gestora i/o que
siguin desistits pel sol·licitant, abonaran la quantitat de 207,52 euros.
6.1.2.2. Tramitació d’expedient de cessió temporal i expedients per a gestionar les
parades mitjançant una Societat Civil Privada, abonaran la quantitat de 207,52 euros.
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6.1.2.3. Qualsevol expedient que generi una liquidació d’import inferior al de la
tramitació de l’expedient, abonarà, només, l’import corresponent a aquest concepte.
(207,52 euros)
6.1.3. Els serveis complementaris s’ajustaran al següent règim:
6.1.3.1. Els titulars de les parades de venda de tots els mercats municipals que
consumeixin aigua i/o fluid elèctric estaran obligats a tenir el comptador corresponent i
formalitzar l’oportú contracte al seu nom amb la companyia de serveis corresponent.
6.1.3.2. Les parades de venda o instal·lacions comunes dels mercats municipals que
tinguin instal·lat un comptador a nom de l’Ajuntament, satisfaran el consum d’aigua o
d’electricitat a raó d’allò que facturi la companyia subministradora, incrementat amb les
despeses que s’hi ocasionin.
6.2) Per ocupació del domini públic per exercici del comerç
Les tarifes per la utilització privativa del domini públic regulat en aquesta ordenança
seran les següents:
6.2.1. En els llocs de venda dels mercats setmanals o trimestrals de comerç no
sedentari. S’aplicaran les següents tarifes:
6.2.1.1. Mercat setmanal de comerç no sedentari de Bellvitge i mercat setmanal de
comerç no sedentari del Torrent Gornal (“Pajaritos”) sense conveni, 43,19 euros per
m2/any, fraccionant-se en dos pagaments.
6.2.1.2. Mercat setmanal de comerç no sedentari del llibre, sense conveni, 101,93
euros per mòdul/any.
6.2.1.3. Mercat mensual de productes agraris de proximitat (Mercat de Pagès), sense
conveni, 21,17 euros per mòdul de 6 m2/mes.
6.2.1.4. Mercats ocasionals autoritzats com a complement de les campanyes de
promoció comercial al voltant dels mercats municipals, i en les zones comercials de la
Ciutat, si l’activitat és d’un dia 2,55 euros/m2/dia. Si l’activitat és de més d’un dia,1,98
euros/m2/dia. En cas que l’import sigui inferior a 18,01 euros, s’aplicarà aquest import
mínim per despeses de gestió.
6.2.1.5. Mercats no sedentaris autoritzats com a complement de les campanyes de
promoció comercial al voltant dels mercats municipals, sense conveni, mòduls de fins
a 6 m2, 180,03 euros per mòdul/any.
6.2.2. En els llocs de venda per desenvolupament d’activitats de promoció de
productes. Per l’autorització municipal, es pagaran per dia els següents drets:
6.2.2.1. Les activitats relacionades directament amb el mercat, 69,88 euros per m2 el
primer dia; el 50 per cent d’aquesta quantitat el segon dia, i el 25 per cent d’aquesta
quantitat el tercer dia i següents.
2.15 Taxa per la prestació de serveis en els mercats municipals i per l’ocupació del domini públic per
exercici del comerç
Pàgina 10

Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports
Ordenació Tributària i Tresoreria

ORDENANCES FISCALS 2022

6.2.2.2 Les activitats no relacionades directament amb el mercat, 122,30 euros per m2
el primer dia; el 50 per cent d’aquesta quantitat el segon dia, i el 25 per cent d’aquesta
quantitat el tercer dia i següents.
6.2.2.3. Les activitats que utilitzin un espai de forma indeterminada, pagaran 553,13
euros el primer dia; el 50 per cent d’aquesta quantitat el segon dia, i el 25 per cent de
l’esmentada quantitat el tercer dia i següents.
6.2.3. Els bars-cafeteries dels mercats municipals que sol·licitin instal·lar taules en els
espais comuns dels mercats, i que puguin ser autoritzats, hauran d’abonar anualment
les quantitats següents: 79,06 euros per cada conjunt format per una taula i quatre
cadires.
ARTICLE 7
Tramitació d’expedients per prestació de serveis en els Mercats Municipals
Les liquidacions per canvi de titularitat, canvi d’activitat de venda, canvi de titularitat i
activitat i transmissió de la titularitat de les autoritzacions en els mercats setmanals de
comerç no sedentari, s’efectuaran atenent-se al que es disposa als apartats 1, 2, 3 i 7
d’aquest article.
Aquestes liquidacions i qualsevol altra que resulti de la tramitació d’un expedient,
s’efectuaran sobre la base de les quantitats que figurin a l’ordenança corresponent a
l‘any que s’hagi presentat la sol·licitud que dona origen a l’expedient.
7.1. Canvi de titularitat: L’autorització de cessió de la parada comportarà l’abonament
a l'Ajuntament per part de la persona cessionària del 10 per cent del valor-barem que a
aquest efecte es fixa en l'article 7.5 d’aquesta ordenança. L'esmentat percentatge serà
del 6 per cent quan la transmissió s'efectuï entre familiars de segon grau de parentiu
en línia recta per consanguinitat o afinitat, i quan la transmissió s’efectuï entre familiars
de primer grau de parentiu en línia recta per consanguinitat o afinitat el referit
percentatge serà del 3 per cent.
Quan un canvi de titularitat sigui per mort de la persona titular, el percentatge que
s’haurà d’abonar serà del 3 per cent quan la transmissió s’efectuï entre familiars de
segon grau parentiu en línia recta per consanguinitat o afinitat, i quan la transmissió
s’efectuï entre familiars de primer grau de parentiu en línia recta per consanguinitat o
afinitat, el referit percentatge serà del 0 per cent.
L’autorització de la cessió d’una parada que tingui autoritzada un ampliació d’activitat,
comportarà que la persona cessionària haurà d’abonar a l’Ajuntament el 10% del valorbarem de l’activitat principal i el 10% del 25% del valor-barem de l’activitat ampliada.
L’esmentat percentatge serà del 6% quan la transmissió s’efectuïn entre familiars de
segon grau de parentiu en línia recta per consanguinitat o afinitat, i quan la transmissió
s’efectuï entre familiars de primer grau de parentiu en línia recta per consanguinitat o
afinitat el referit percentatge serà del 3%.
7.2. Canvi d'activitat de venda: L’autorització del canvi d’activitat de venda
comportarà l’abonament a l'Ajuntament per part de la persona titular del 6 per cent del
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valor-barem de la nova activitat sol·licitada, d’acord amb les quantitats fixades en
aquesta ordenança (article 7.5), afectada si és necessari pel coeficient corrector que
correspongui (comprés entre el 0,4 i l’1,6), que haurà de determinar-se per cada
supòsit concret segons criteris establerts en la determinació de valors de l’ordenança
vigent. Aquesta quantitat haurà de satisfer-se en un termini màxim de 30 dies a
comptar des del següent al de la notificació a la persona interessada, si no l'hagués
abonat prèviament mitjançant autoliquidació. Els canvis d’activitat de venda en
parades exteriors comportarà l’abonament a l’Ajuntament per part del titular del 6 per
cent del valor-barem de la parada, fixat en l’article 7 punt 5 d’aquesta Ordenança.
7.3. Ampliació d’activitat de venda: L’autorització de l’ampliació d’activitat de venda
comportarà l’abonament a l’Ajuntament per part de la persona titular del 3 per cent
valor-barem de la nova activitat sol·licitada, d’acord amb les quantitats fixades en
aquesta ordenança (article 7.5), afectada si és necessari pel coeficient corrector que
correspongui (comprés entre el 0,4 i l’1,6), que haurà de determinar-se per cada cas
concret segons criteris establerts en la determinació de valors de l’ordenança vigent.
Aquesta quantitat haurà de satisfer-se en un termini màxim de 30 dies a comptar des
del següent al de la notificació a la persona interessada, si no l’hagués abonat
prèviament mitjançant autoliquidació.
7.4. Canvi de titularitat i activitat: En la mesura que es pugui sol·licitar canvi de
titularitat i activitat i/o d’ampliació d’activitat d’una mateixa parada en un sol expedient,
l’autorització comportarà l’abonament a l'Ajuntament, per part de la persona
cessionària, d’allò que resulti d’aplicar el que s’especifica en els punts anteriors (7.1,
7.2 i 7.3).
7.5. Barem
Es fixa el valor-barem de les parades de venda segons es relaciona a continuació:
El preu del valor-barem està determinat en funció de la concessió de la parada per 50
anys. A l’hora d’efectuar els càlculs per determinar quin ha de ser l’import a satisfer per a
la tramitació dels expedients relatius als apartats 7.1, 7.2 i 7.3, d’aquest article es
procedirà a fer el prorrateig d’aquest valor en funció dels anys que restin de concessió.
VALORS EN euros:
PARADES INTERIORS

CE

CO

SE

LF

TG

B1

CS

B2

CARN DE CAVALL

21.816,74

26.264,23

17.369,25

23.920,28

23.439,47

27.886,96

26.745,04

41.229,43

CARNS

21.816,74

26.264,23

17.369,25

23.920,28

23.439,47

27.886,96

26.745,04

41.229,43

BAR-CAFETERIA

18.931,88

41.469,84

28.427,87

46.939,05

49.463,30

46.939,05

0,00

0,00

CONGELATS

26.745,04

27.165,75

18.991,98

25.543,01

25.062,20

27.886,96

27.886,96

44.535,00

CONSERVES I OLIVES

20.674,82

18.931,88

19.472,79

27.947,06

19.472,79

20.674,82

27.165,75

33.656,68

XARCUTERIA- QUEVIURES

25.182,41

28.908,68

20.674,82

24.942,00

24.942,00

25.422,81

0,00

40.147,61

MENUTS

11.960,14

10.998,56

16.167,23

15.025,30

15.025,30

15.446,01

18.270,77

21.816,74

HERBORISTERIA I RÈGIM

13.102,06

12.260,65

11.238,93

11.238,93

15.446,01

17.249,05

19.893,50

21.155,63
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FRUITES I VERDURES

21.936,94

15.446,01

15.446,01

9.916,70

33.476,37

33.476,37

14.364,19

27.947,06

FRUITES SEQUES ESPÈCIES

15.205,61

17.188,95

4.267,19

9.495,99

15.446,01

15.986,92

19.472,79

29.690,00

OUS

16.227,33

18.030,36

9.435,89

8.654,57

13.582,87

17.249,05

19.352,59

23.559,67

17.038,69

16.016,97

9.345,74

10.637,92

14.153,84

15.566,22

16.648,04

24.431,14

MANTEGUERIA EMBOTIT

16.227,33

20.674,82

12.981,86

17.188,95

22.477,85

22.477,85

22.477,85

37.443,05

MARISC

22.477,85

21.095,52

10.097,00

23.920,28

25.062,20

26.745,04

25.543,01

41.710,24

ALTRES DENOMINACIONS

13.102,06

13.102,06

10.457,61

11.779,84

13.582,87

15.686,42

14.364,19

20.915,22

PA

65.870,93

53.429,98

35.760,22

44.595,10

40.207,71

44.595,10

33.476,37

51.326,43

PASTISSERIA

14.965,20

13.703,08

15.986,92

6.971,74

15.446,01

15.446,01

0,00

0,00

PEIX FRESC

25.062,20

25.062,20

17.789,96

18.991,98

23.439,47

26.264,23

25.543,01

36.120,83

PEIX SALAT

16.467,73

31.432,93

23.199,07

23.199,07

18.931,88

22.477,85

23.679,88

28.427,87

AVIRAM I CAÇA

25.422,81

17.188,95

18.931,88

20.674,82

26.684,94

27.165,75

27.165,75

44.414,79

CANSALADERIA

20.855,12

27.165,75

16.167,23

23.920,28

25.062,20

25.062,20

27.886,96

42.191,05

LLEGUMS
I
CEREALS
MENJARS PREPARATS

I

LOCALS COMERCIALS MERCAT DE BELLVITGE
Parades núm. 101 i 102
LOCALS COMERCIALS MERCA - 2 CAN SERRA

euros
9.934,53
euros

Unitat d'alimentació

87.926,30

Bar-Cafeteria

70.467,25

Locals B, C, D, E, F i G.

25.362,20

LOCALS COMERCIALS MERCA - 2 BELLVITGE

euros

Bar-Cafeteria

79.512,30

Local A, C, G i H

23.529,15

Local B, E i F

28.499,42

Local D

20.403,95
euros

PARADES EXTERIORS I DE COMPLEMENTS
PARADES EXTERIORS COLLBLANC

15.704,13

PARADES COMPLEMENTS FLORIDA

7.993,30

PARADES EXTERIORS TORRENT GORNAL

5.997,98

PARADES EXTERIORS CENTRE

5.427,03
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PARADES EXTERIORS SANTA EULÀLIA
Parades núm. 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52.
Parades núm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 53, 54, 55, 56, 57, 58,59,60.
Parades núm. 35, 44.

5.997,98
7.422,35

10.848,05

BOTIGUES
BOTIGUES MERCAT SANTA EULÀLIA

euros

DE 5 a 9,99 m2 de superfície

7.422,35

DE 10 a 25 m2 de superfície

17.699,45

BOTIGUES MERCAT CENTRE

euros

DE 5 a 9,99 m2 de superfície

7.993,30

DE 10 a 25 m2 de superfície

12.278,43

Els valors senyalats, quan les tendes exteriors estiguin destinades a apostes i sorteigs,
seran afectades per un coeficient multiplicador d'1,5.
CAMBRES FRIGORÍFIQUES, ESPAIS EN CAMBRES FRIGORÍFIQUES I MAGATZEMS
VALORS EN EUROS
SUPERFÍCIE

CENTRE

D' 1 a 2,99 m2
De 3 a 5,99

m2

COLLBLANC

2.704,50
3.606,00

STA.
EULÀLIA

FLORIDA

TORRENT
GORNAL

BELLVITGE

2.103,50

2.704,50

4.207,00

3.606,00

6.310,50

6.310,50

901,50

3.606,00

De 6 a 10,99 m2

5.108,50

4.207,00

D' 11 a 15,99 m2

5.709,50

6.310,50

4.207,00

De 16 a 20,99 m2

8.414,00

De 21 a 50 m2

9.315,50

8.414,00

En funció del major valor de les cambres frigorífiques i dels espais en cambres
frigorífiques, els imports de la taula anterior seran multiplicats per un coeficient 2.
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7.6. Coeficients correctors per activitat i número de parada: Els valors que resultin de
l'aplicació de les regles anteriors es multiplicaran pels coeficients que es detallen per
les parades que es relacionen a continuació:
MERCAT DE
COLLBLANC
Carns
Xarcuteria i
Queviures
Cansaladeria
Conserves i
Olives
Fuites i verdures

COEFICIENTS CORRECTORS
1,6
1,4
1,2
23A
50
11, 14,
(51- 52)
37, 40
82
203, 204

Mantegueria
I embotits
Ous
Pastisseria
Llegums, cereals
I menjars
preparats

21, 165

(114-115),
143-144,
177
166

0,4
151

103, 104
108

224
81

86
90

MERCAT DE
STA. EULÀLIA
Peix fresc
Carns
Cansaladeria
Aviram

COEFICIENTS CORRECTORS
1,6
1,4
1,2

MERCAT DEL
CENTRE
Peix fresc
Marisc
Xarcuteria i
queviures
Cansaladeria
Aviram i caça
Pesca salada
Conserves i olives
Fruites i verdures

COEFICIENTS CORRECTORS
1,6
1,4
1,2

Llegums, cereals
i plats
preparats

0,8
0,6
71,72, 73
116, 117, 164,
152
225

0,8

0,6

0,4
10

0,8
76

0,6

0,4

24
23
1

107
66

103

49, 100
51
52, 106
67, 70,
72, 80, 81,
84, 87, 115

46,47
2, 48
20, 99
78
26, 27, 28
64, 79, 88
89, 90
102
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MERCAT DE
MERCA-2
BELLVITGE
Fruites i verdures
Xarcuteria i
queviures

COEFICIENTS CORRECTORS
1,6
1,4
1,2

MERCAT DEL
TORRENT
GORNAL
Congelats

COEFICIENTS CORRECTORS
1,6
1,4
1,2

MERCAT DE
BELLVITGE
Aviram i caça

COEFICIENTS CORRECTORS
1,6
1,4
1,2
(60-61)

0,8

0,6

0,4

25
35

0,8

0,6

0,4

0,8

0,6

0,4

(35-36)
(44-45)
(46-47)

Els números compresos entre parèntesis, a efectes de valoració i d’aplicació dels
coeficients correctors es consideraran com una sola unitat.
Les parades que es relacionen a continuació, a les quals no correspon aplicar els
coeficients correctors, es consideraran també als efectes de valoració com una sola
unitat. -Mercat de Collblanc- (24-25), (53-54), (97-98) i (125-126).
7.7. Transmissió de la titularitat de les autoritzacions en els mercats setmanals de
comerç no sedentari: L’autorització de transmissió dels espais permesos comportarà
l’abonament a l’Ajuntament, per part de la persona que rep la nova autorització, del 10
per cent del barem que a aquest efecte es fixa en l’article 7.8 d’aquesta ordenança.
L’esmentat percentatge serà del 6 per cent quan la transmissió s’efectuï entre familiars
de segon grau de parentiu en línia recta per consanguinitat o afinitat. Quan la
transmissió s’efectuï entre familiars de primer grau de parentiu en línia recta per
consanguinitat o afinitat, el referit percentatge serà del 3 per cent.
Quan un canvi d’autorització sigui per mort de la persona autoritzada, el percentatge
que s’haurà d’abonar serà del 3 per cent quan la transmissió s’efectuï entre familiars
de segon grau de parentiu en línia recta per consanguinitat o afinitat, i quan la
transmissió s’efectuï entre familiars de primer grau de parentiu en línia recta per
consanguinitat o afinitat restarà exempt del pagament de la taxa.
7.8. Barems per a les transmissions de les autoritzacions als mercats setmanals de
comerç no sedentari.
7.8.1. Mercat setmanal de comerç no sedentari de Bellvitge i mercat setmanal de
comerç no sedentari del Torrent Gornal (“Pajaritos”): 603,08 euros/m2, multiplicat per la
superfície a transmetre i proporcionat al temps de durada de l’autorització que resti en
vigor.
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7.8.2. Mercat setmanal de comerç no sedentari del llibre, sense conveni: 1.469,72
euros, proporcional al temps de durada de l’autorització que resti en vigor.
ARTICLE 8
Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial comporti la destrucció o
deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sens perjudici del pagament de la
taxa que s’establís, estarà obligat al reintegrament del cost total de les respectives
despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import.
Si els danys fossin irreparables, l’entitat serà indemnitzada en la quantia igual al valor
dels béns destruïts o l'import del deteriorament dels danys.
No és possible condonar, ni totalment, ni parcialment, les indemnitzacions i
reintegraments referits a aquest apartat.
Normes de gestió per prestació de serveis als mercats municipals
ARTICLE 9
La taxa corresponent a la prestació de serveis es meritarà des del moment de
l’adjudicació. El període impositiu comprendrà l’any natural, llevat dels casos d’inici o
cessament de l’adjudicació. En aquest cas, el període impositiu s’ajustarà a aquesta
circumstància amb el consegüent prorrateig de la quota en els termes següents:
a) Quan l’inici de l’adjudicació del servei no coincideixi amb l’any natural, la quota es
calcularà proporcionalment al nombre de trimestres naturals que restin per finalitzar
l’any, inclòs el d’inici de l’adjudicació al servei.
b) En cas de baixa de la prestació del servei les quotes seran prorratejables per
trimestres naturals, inclòs aquell en el qual es produeixi el cessament.
Els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent
als trimestres naturals que restin del següent al cessament fins a la finalització de l’any
natural.
Anualment es formarà per l’àrea gestora un padró en el qual constarà la quota
tributària corresponent a cadascun, els subjectes passius i els domicilis fiscals dels
obligats al pagament, així com, el número de la parada o dependència d’ús privatiu i
l’activitat. Aquest padró serà proposat per l’àrea gestora i aprovat per l’àrea competent,
s’exposarà al públic durant el termini d’un mes i es publicarà al Butlletí Oficial de la
Província als efectes de reclamacions.
La presentació de l’autoliquidació produeix els efectes de la notificació de la liquidació
de la primera meritació i suposa l’alta automàtica en el padró o en el registre per
exercicis posteriors.
Les quotes del tribut incloses en el padró seran posades al cobrament en les dates
que figuren en el calendari del contribuent que per a l’exercici aprovi l’Àrea de
d’Hisenda i Recursos Generals.
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ARTICLE 10
Quan sigui l’Ajuntament qui cedeixi temporalment una concessió de titularitat
municipal, la persona cessionària temporal ha d’abonar trimestralment en concepte
de drets per a la referida cessió, una quantitat equivalent a la taxa fitxada per a la
concessió en l’article 6 d’aquesta ordenança segons el mercat i el tipus de concessió
que correspongui, més el 4% del valor barem assignat a la concessió en aquesta
ordenança, distribuït en rebuts trimestrals.
ARTICLE 11
Els concessionaris efectuaran l’ingrés d’aquesta taxa en el moment que es faci
efectiva l’ocupació temporal de la parada o de la concessió temporal mitjançant
autoliquidació.
Els subjectes passius presentaran l’imprès de l’autoliquidació degudament emplenat
juntament amb la sol·licitud d’ocupació o concessió que no es tramitarà sense que
s’hagi efectuat l’ingrés corresponent a la Tresoreria Municipal o a les entitats
col·laboradores.
Normes de gestió dels mercats de comerç no sedentari
ARTICLE 12
En la situació d’absència de conveni, els obligats al pagament de les taxes
corresponents a l’ocupació del domini públic per exercici del comerç en els mercats
setmanals de comerç no sedentari, es meritarà des del moment de l’adjudicació. El
període impositiu comprendrà l’any natural, llevat dels casos d’inici o cessament de
l’adjudicació. En aquest cas, el període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància
amb el consegüent prorrateig de la quota en els termes següents:
a) Quan l’inici de l’adjudicació del servei no coincideixi amb l’any natural, la quota es
calcularà proporcionalment al nombre de semestres naturals que restin per finalitzar
l’any, inclòs el d’inici de l’adjudicació del servei.
b) En cas de baixa de la prestació del servei les quotes seran prorratejables per
semestres naturals, inclòs aquell en el qual es produeix el cessament.
Anualment es formarà per l‘àrea gestora un padró en el qual constarà la quota
tributària corresponent a cadascun, els subjectes passius i els domicilis fiscals dels
obligats al pagament, així com, la superfície i el número de la parada i l’activitat.
Aquest padró serà proposat per l’àrea gestora i aprovat per l’àrea competent,
s’exposarà al públic durant el termini d’un mes i es publicarà al Butlletí Oficial de la
Província als efectes de reclamacions.
La presentació de l’autoliquidació en el cas de nous venedors no sedentaris produeix
els efectes de la notificació de la liquidació de la primera meritació i suposa l’alta
automàtica en el padró o en el registre per exercicis posteriors.
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Les quotes del tribut incloses en el padró seran posades al cobrament en les dates
que figuren en el calendari del contribuent.
ARTICLE 13
En la situació de conveni, l’entitat que l’hagi signat, aportarà les quantitats dipositades
pels venedors que cobrirà la totalitat de la taxa corresponent a cada període,
acompanyat de la factura pels serveis assumits que serà abonada mitjançant
compensació.
La relació dels titulars que hagin abonat la taxa s’aprovarà mitjançant decret que
comportarà l’autorització per ocupar els llocs durant el període de cada pagament.
Recaptació
ARTICLE 14
En els mercats de comerç no sedentari la quantitat de la taxa es satisfarà:
-

Mercats setmanals de Bellvitge i “Pajaritos” i dels llibres, les dates que figuren
en el Calendari del Contribuent.

-

Mercats trimestrals al voltant dels mercats municipals efectuaran l’ingrés
d’aquesta taxa mitjançant autoliquidació. Els subjectes passius presentaran
l’imprès de l’autoliquidació degudament emplenat juntament amb la sol·licitud
de llicència o autorització que no es tramitarà sense que s’hagi efectuat l’ingrés
corresponent

En els mercats setmanals o trimestrals amb conveni, la taxa s’abonarà d’acord amb el
que s’hi estableixi.
ARTICLE 15
Les quanties que no s'hagin satisfet dins dels terminis assenyalats seran exigides per
la via de constrenyiment de conformitat amb el Reglament general de recaptació.
ARTICLE 16
Es consideraran partides fallides aquelles quotes que no s’hagin pogut fer efectives pel
procediment de constrenyiment; per a la seva declaració s’instruirà l'oportú expedient
de conformitat amb el que es disposa en el Reglament general de recaptació.
Gestió del servei mitjançant intermediari
ARTICLE 17
D’acord amb el Text refós del Reglament de mercats es podran establir convenis amb
les associacions de venedors per a la gestió de determinats serveis que es prestin en
els mercats municipals o en els mercats setmanals o trimestrals de comerç no
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sedentari. Les condicions concretes de gestió seran les establertes en els acords
d’aprovació d’aquests convenis.
Convenis per a la gestió de la taxa
ARTICLE 18
L'Ajuntament podrà establir convenis de col·laboració amb entitats, institucions i
organitzacions representatives dels subjectes passius de la taxa amb la finalitat de
simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o
els procediments de liquidació o recaptació.
Disposició transitòria primera
Amb vigència exclusiva per l’ exercici 2022, el preu fixat a l’apartat 6.2.1.1 en relació al
mercat setmanal de comerç no sedentari de Bellvitge i al mercat setmanal de comerç
no sedentari del Torrent Gornal (“Pajaritos”) sense conveni, tindran una reducció del
50% i l'import resultant es satisfarà íntegrament al segon semestre en les condicions
fixades a l'article 14, deixant sense efecte el pagament del primer semestre. Pel que fa
al preu fixat a l’apartat 6.2.1.2 en relació al mercat setmanal de comerç no sedentari
del llibre, sense conveni, tindran una reducció del 50% de la quota total anual.
Disposició transitòria segona
Amb vigència exclusiva per l’exercici 2022, es redueixen a la meitat els percentatges
fixats als apartats 7.1, 7.2, 7.3 i 7.7 de l’article 7 d’aquesta ordenança fiscal.
Disposició transitòria tercera
Amb vigència exclusiva per l’ exercici 2022, es deixa sense efecte l’aplicació de l’article
6.1.2.3.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les successives
modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de 22 de desembre de
2021; entrarà en vigor l’1 de gener de 2022 i tindrà vigència mentre no se n’acordi la
seva modificació o derogació.
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