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Expedient 323/22 

 

 

 

 

 

El Consell Tributari, en sessió de 13 de octubre de 2022, de conformitat amb l'article 47.1.b) 

de la Llei 1/2006, de 13 de març, reguladora del règim especial del municipi de Barcelona i 

l'article 2.1.b) del seu Reglament orgànic, emet informe relatiu a la proposta realitzada per la 

Gerència de Pressupostos i Hisenda sobre la modificació de l a Fiscal 3.6, de 

mercats .  de data 7 de setembre de 2022 

 i es completà en dates 9 i 21 de setembre amb els següents 

documents: (i) Proposta de text de la nova Ordenança 3.6; (ii) document (Power Point 1) amb 

la proposta ; (iii) Informe (Power Point 

2), de juliol de 2022,  Ordenances Fiscals de Mercats any 2023 (iv) 

Informe, de setembre de 2022, , 

signat en data 15 de setembre de 2022 pel Cap del Departament de Mercats; (v) Informe sobre 

en 

data 14 de setembre de 2022 (informe tècnic-

econòmic).  

 

 que realitza el Consell Tributari sobre les ordenances reguladores dels ingressos de 

dret públic, així com sobre qualsevol altra disposició de caràcter general, relativa totalment o 

parcialment als ingressos de dret públic

 

 

INFORME  

 

I.- Introducció 

 

La modificació que se sotmet a informe del rdenança fiscal 

3.6, relativa a les Taxes de mercats, i proposa canvis essencialment en relació amb: (i) 
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 introduir determinades previsions relatives a la distribució de despeses en 

mercats amb una certa baixa ocupació de la superfície comercial, 

fonamentalment per incloure una taxa en concepte de cessió de determinats espais i per 

actualitzar imports i introduir determinades exempcions, amb modificacions puntuals en les 

quanties exigides per alguns conceptes i en la redacció que sembla proposar-se en un punt 

. 

 

II.- Sobre el procediment normatiu  

 

El procediment per a la modificació de OF 3.6, de Mercats, -se a les 

previsions contingudes als articles 15 a 19 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes 

locals (en endavant, tació exigida 

per la normativa aplicable, incloent-hi el preceptiu informe econòmic financer que valori les 

conseqüències pressupostà i en el cas de les taxes 

l del domini públic, o per finançar total o 

parcialment els nous serveis, els informes tècnic-econòmics en els quals es posi de manifest el 

25 del TRLRHL. 

 

La recent Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), núm. 2609,  de 30 

econòmic- res de les taxes, 

i que es poden resumir en els següents: Cost real del servei en el seu conjunt i, en el seu 

defecte, el valor de la prestació rebuda; justificació del criteris de quantificació de la quota per 

ció que justifiqui el compliment dels principis 

 

 

ja referits i relatius a les 

modificacions proposades. 

 

S , el Consell Tributari realitza les següents precisions i 

observacions a la proposta normativa que se li sotmet a informe: 

 

III.-  Observacions 

 

1.- 

3.6, que porta per 

especifica que les despeses per determinats serveis i subministraments són a càrrec dels 
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Quant a la modificació de l el ja 

La justificació es basa en que la 

taxa cobreix

. A diferència del que succeeix amb la resta de tarifes, que són 

merament actualitzades és major a 

aquest percentatge i respondria a la raó expressada però sense que la justificació sigui 

suficient en la mesura que no existeixen una quantificació i especificació de les despeses que 

es pretenen cobrir -econòmic. 

 

Al respecte, cal avançar les consideracions que es formulen en el punt següent i donar-les per 

reproduïdes en aquest moment en tant que, malgrat referir-se als requisits necessaris per a la 

creació de taxes, són plenament aplicables a la modificació del seu import, que també haurà 

i els pronunciaments dels Tribunals de Justícia. 

 

4.-  les 

pel qual es crea una nova taxa amb el següent 

redactat: 

 

aules de cuina dels mercats per activitats gastronòmiques, 

de degustació, showcookings, etc. s'hauran de satisfer les següents taxes per dia o 

fracció: 

  Aules A: Boqueria (espai Boqueria i aula gastronòmica), Sants             

  Aules B: Ninot, Guineueta, Sant Andreu            

titat 

sol·licitant. 

Queden exemptes d'aquests pagaments les activitats promogudes per l'Ajuntament de 

Barcelona, l'Institut Municipal de Mercats i les Associacions de Comerciants dels 

mercats. També restaran exemptes les activitats promogudes per entitats o empreses 

externes que tinguin un interès social, cultural, gastronòmic o de promoció de la 

sostenibilitat i la salut per la ciutadania i suposin una dinamització especial pel 

territori amb retorn pel mercat. Aquestes activitats hauran de ser gratuïtes i obertes a 

la ciutadania.  

En tot cas, l'Institut Municipal de Mercats es reserva el dret d'autoritzar qualsevol de 

les activitats aquí  
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pasivo) que el principio de equivalencia se respeta, y, por ende, para evitar la 

indefensión del administrado ante actuacion  

Pues bien, el informe técnico económico que obra en el expediente se limita a fijar el 

coste del servicio para comprobar que los ingresos previstos son inferiores a aquél. 

Sin embargo, no basta un cumplimiento estricto del art. 24.2 del TRLHL (establecer 

unos costes del servicio para terminar afirmando que la cuantía de la tasa no supera 

dicho coste, calculando la cuota con un método puramente matemático) sino que para 

que la ecuación sea correcta y de conformidad con la jurisprudencia arriba 

referenciada, es preciso que se justifique cada coste y que se explique el criterio 

utilizado para determinar la cuota, de manera que permita verificar la razonabilidad 

del reparto del coste del servicio entre sus usuarios .» 

 

informe econòmic acompanyat, al que es 

onté una referència que justifiqui els imports fixats, per 

la qual cosa, no es pot determinar si les quantitats exigides per la utilització de determinats 

espais s

normatiu, absència que podria portar a la il·legalitat de la modificació pretesa pel que fa a 

aquest punt.  

 

En el que pertoca 

la previsió similar continguda 

en el punt 7 de les Tarifes. 

 

5.- 

següent literal: 

Les parades dedicades a subhasta satisfaran la taxa de 729,01 euros mensuals. Per a 

mitjans electrònics  (en color vermell figura el text introduït). 

 

Quant a la creació de la taxa proposada, -econòmic no conté cap previsió 

al respecte, 

justifica la modificació referint que: 








