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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-674, de 2 de juliol, que té per objecte 

aplicar les mesures i criteris establerts pel Decret d’alcaldia de 14 d’abril de 

2020 dins l’àmbit específic de les llicències d’ús en el mercats, autoritzades, 

o adjudicades per l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB).

Decret.

Mitjançant el Decret d'Alcaldia de 14 d'abril de 2020 es varen establir mesures i criteris 

addicionals en matèria patrimonial amb ocasió de l'impacte econòmic i social per la situació 

de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Segons l'apartat 3 -lletra d)- del seu article 2, 

queden exclosos de la seva aplicació els organismes autònoms "quan disposin d'una regulació 

pròpia sobre afectació del COVID-19 en els drets de caire patrimonial que atorguin".

L'objecte del present decret és regular l'aplicació de mesures i criteris addicionals de manera 

específica i concreta als mercats municipals de Barcelona, en relació als quals l'Institut 

Municipal de Mercats té encarregada la seva administració i gestió (article 2.1.a dels seus 

Estatuts vigents). 

Les raons que avui porten a dur a terme aquesta regulació específica pels mercats municipals 

són del mateix caràcter i abast que les que ja varen donar com a resultat el decret d'alcaldia 

inicialment referit, motiu pel qual es donen per reproduïdes.

No obstant això, convé recordar que els mercats de la ciutat es varen incloure dins el llistat 

de serveis municipals declarats com a essencials a l'inici de la crisi sanitària generada pel 

COVID-19. Aquesta declaració d'essencialitat, dictada amb l'objectiu de preservar i garantir el 

proveïment a la ciutadania de tots aquells productes bàsics, ha tingut un impacte diferent en 

funció tant del caràcter alimentari o no alimentari de cada establiment com de la oferta i 

estructura comercial que cada mercat representa per al conjunt de veïns i veïnes que a diari 

els visiten.

Aquesta afectació ha estat en un grau superior en determinats casos. En efecte, i per posar 

alguns exemples, hi ha mercats que disposen -en zones concretes del seu recinte- de parades 

de caràcter no alimentari, les quals han hagut de tancar des del primer moment i amb 

caràcter forçós. Altres tipus d'establiments, com poden ser els bars i restaurants, han vist 

limitada la seva venda a encàrrecs per ser consumits exclusivament fora del propi 

establiment. I, finalment, tres mercats municipals (els Encants Barcelona-Fira de Bellcaire, el 

Mercat dels Encants de Sant Antoni i el Mercat Dominical de San Antoni) han hagut de tancar 

al públic les seves portes de manera obligatòria i integral des de l'inici de l'entrada en vigor 

de l'alarma sanitària, encara vigent. 

Aquesta heterogeneïtat de situacions, produïdes en diferent grau i afectació en funció del 

mercat i/o tipus d'establiment, ha generat -al seu torn- diferents tensions de liquiditat 
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derivades d'una desigual afectació en la seva activitat comercial, quan no un cessament total 

i obligatori.

És precisament per tal de donar resposta a aquest conjunt de situacions viscudes en els 

diferents mercats municipals de la ciutat que el present Decret s'aprova, en la mateixa línia i 

amb la mateixa voluntat que l'Ajuntament de Barcelona ha vingut mostrant a través dels

diferents decret d'Alcaldia, instruccions de la Gerència municipal i/o altres tipus d'acords 

darrerament dictats, disposicions totes elles aprovades i publicades amb l'objectiu de 

contribuir -des de l'àmbit municipal- a la superació de l'impacte econòmic que aquesta 

pandèmia està tenint en el teixit tant productiu com de prestació de serveis que la nostra 

ciutat genera. Per tant, el present decret pretén ser una actuació més que cal afegir al 

conjunt de mesures aprovades específicament per a fer front als efectes tot just assenyalat , 

mesures dissenyades i aprovades per a àmbits tant diferents -però, a l'hora, complementaris-

com el de la contractació pública, el de la seguretat i salut de les persones o -com és el 

present cas- en la relació jurídic-tributaria nascuda dels diferents permisos, autoritzacions i/o 

concessions administratives que atorga el propi Ajuntament, be directament, be a través de 

qualsevol dels seus organismes autònoms. 

Per tot això, i en ús de les atribucions que m'atorga l'article 13 l) de la Carta Municipal de 

Barcelona,

Disposo

Article 1. Objecte

1. Aquest decret té per objecte aplicar les mesures i criteris establerts pel Decret d'Alcaldia 

de 14 d'abril de 2020 dins l'àmbit específic de les llicències d'ús en els mercats, 

autoritzades o adjudicades per l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB).

2. Ambdós decrets tenen caràcter addicional a l'aplicació del Decret d'Alcaldia de 17 de març 

de 2020 sobre les afectacions en matèria patrimonial municipal amb ocasió de la 

declaració d'estat d'alarma per la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, amb 

les adaptacions derivades de l'aprovació del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de 

mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-

19.

Article 2. Àmbit d'aplicació

1. Amb caràcter general, aquest decret és d'aplicació als titulars de llicències d'ús atorgades 

en els mercats municipals, en la seva condició de subjectes passius i pels fets imposables i 

serveis que a continuació es diran, tots ells en aplicació de l'ordenança fiscal vigent -

número 3.6- reguladora de les taxes de Mercats. 

2. En particular, és d'aplicació el present decret als subjectes passius definits a l'article 3er. 

de l'ordenança fiscal esmentada i pel compliment dels fets imposables regulats únicament 

en els apartats 1 i 2 de l'article 2n. de la mateixa, en aquest darrer supòsit amb la 

excepció de l'apartat 4 del present article.
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3. S'aplica també el present decret als serveis regulats a l'article 8è. de l'ordenança fiscal 

vigent.

4. Queden excloses de l'aplicació del present decret les tarifes que es puguin aplicar en 

ocasió de l'activitat administrativa necessària per a la renovació de les autoritzacions o 

permisos, així com per a l'adjudicació en els supòsits de canvis de titularitat.

5. Queda igualment exclosa qualsevol altra taxa no regulada expressament en els articles 

esmentats als apartat 2 i 3 d'aquest article. A tall d'exemple i com a llistat obert, no 

s'aplica el present decret a les quotes de remodelació no recollides en la ordenança fiscal, 

als imports derivats de la aprovació d'expedients sancionadors o als altres conceptes que 

regula l'ordenança fiscal i que no són objecte de facturació periòdica, com ara els 

permisos de filmació, la tramitació de certificats, les fusions entre parades, les patents de 

transport o activitats de promoció econòmica.

Article 3r. Modificació dels terminis i condicions de pagament del cànon periòdic de 

mercats

1. Es modifica el calendari de cobrament dels rebuts periòdics del cànon de mercats durant 

l'any 2020, en els terminis fixats en l'annex I del present decret.

2. Als efectes del present decret, s'entén com a cànon el conjunt d'aprofitaments i serveis 

subjectes a taxa segons els articles 7è i 8è. de l'ordenança fiscal de mercats, i que són 

objecte de liquidació periòdica per disposició de l'article 10è de la mateixa ordenança.

3. Les tarifes liquidades periòdicament són el resultat d'aplicar, a cada fet imposable, les 

categories i especificacions establertes per l'Annex de la mateixa ordenança dins del seu 

epígraf I (mercats de zona), epígraf II (mercats especials) i epígraf III, en aquest darrer 

cas -però- només pel que fa exclusiva referència als seus apartats 2 i 3.

4. D'entre les tarifes esmentades que integren el cànon objecte de pròrroga, es poden 

destacar les següents: la taxa per utilització de llocs de venda, la taxa per la utilització de 

dipòsits-magatzem i/o cambres frigorífiques; els subministraments d'aigua i llum; el 

servei de manteniment; el servei de neteja i de recollida de brossa, així com la utilització 

de places d'aparcament, si n'hi hagués.

5. Específicament pel que fa als imports corresponents a les adjudicacions fetes "a termini" 

en els processos d'adjudicació tramitats mitjançant subhasta, aquestes no seran objecte 

d'ajornament d'ofici, però sí es podrà negociar, de manera individual i personalitzada, la 

seva pròrroga, sempre atenent a les seves especials circumstàncies i amb respecte al 

principi de capacitat econòmica establert per la legislació tributària.

6. Tampoc són objecte de prorroga: les anomenades quotes de remodelació no recollides en 

la ordenança fiscal de mercats; els imports derivats de la aprovació d'expedients 

sancionadors o els altres conceptes que regula l'ordenança fiscal i que no són objecte de 

facturació periòdica, com ara els permisos de filmació, la tramitació de certificats, les 

fusions entre parades, les patents de transport o les activitats de promoció comercial.
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Article 4rt. Mesures especials d'aplicació al conjunt de titulars de parades o 

establiments en els mercats municipals

1. Es prorroga fins el 3 de juliol de 2020 el pagament dels rebuts corresponents al cànon del 

primer trimestre del 2020.

2. S'estableix la suspensió del pagament del cànon del segon trimestre del 2020 per a tots 

els mercats i establiments gestionats per l'Institut Municipal de Mercats.

3. Un cop finalitzada la vigència de l'estat d'alarma, declarat pel Reial decret 463/2020, o de 

les seves pròrrogues, qualsevol titular de parada o establiment de qualsevol mercat 

municipal que consideri que ha patit una davallada d'ingressos pel descens de l'activitat, 

el seu tancament o qualsevol altra circumstància motivada pels efectes derivats de l'estat 

d'alarma que dificulti afrontar el pagament del cànon podrà sol·licitar la modificació de les 

condicions econòmiques de la seva autorització. L'Institut Municipal de Mercats ha 

d'avaluar la possibilitat de modificar les condicions econòmiques de les seves concessions, 

prèvia sol·licitud per part de la persona concessionària. Aquesta sol·licitud s'haurà 

d'acompanyar-se de la documentació que permeti acreditar la davallada d'ingressos.

4. A partir de juliol de 2020, l'Institut Municipal de Mercats ha de prorratejar d'ofici l'import 

corresponent als cànons suspesos en els rebuts a liquidar fins el 31 de desembre de 2020.

Article 5è. Mesures especials per als establiments de mercats municipals que han 

estat obligats a tancar com a mesura forçosa dictada en execució de l'estat d'alarma 

sanitària

1. En aquells casos en que la persona titular de la parada o establiment desenvolupi una 

activitat que hagi estat suspesa d'acord amb la normativa dictada amb motiu de la 

declaració de l'estat d'alarma, o de les seves pròrrogues, s'ha de reduir l'import suspès en 

proporció als dies d'obligat tancament o suspensió de l'activitat.

2. L'Institut Municipal de Mercats haurà de prorratejar d'ofici l'import del cànon corresponent 

als períodes suspesos dins dels rebuts a liquidar fins el 31 de desembre de 2020, un cop 

descomptat l'import corresponent als dies d'obligat tancament o suspensió de la activitat.

3. En el cas que algun titular que s'hagi vist obligat a tancar per les causes esmentades però 

ja hagués abonat el cànon corresponent al primer trimestre 2020, es procedirà d'ofici al 

retorn de la part corresponent al temps de tancament del seu establiment.

Barcelona, 2 de juliol de 2020. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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ANNEX

MODIFICACIÓ DEL CALENDARI PAGAMENT CÀNON MERCATS 2020

a. Calendari aprovat inicialment i subjecte a modificació

Calendari aprovat inicialment

Rebuts No domiciliats Rebuts domiciliats

1er.Trim. Fins 31/3/2020 20/3/2020

2n.Trim. Fins 30/6/2020 22/6/2020

3er.Trim. Fins 30/9/2020 21/9/2020

4rt.Trim. Fins 31/12/2020 21/12/2020

b. Nou Calendari aprovat mitjançant Decret

Nou Calendari

Rebuts No domiciliats Rebuts domiciliats

1er.Trim. Fins 3/07/2020 3/7/2020

2n.Trim. Fins 30/11/2020 ½ del cànon 22/10/2020

½ del cànon 20/11/2020

3er.Trim. Fins 30/9/2020 21/9/2020

4rt.Trim. Fins 31/12/2020 21/12/2020
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ANNEX II

MERCATS o ESTABLIMENTS que han vist suspesa la seva activitat comercial pel seu 

tancament forçós en aplicació de les mesures:

Mercat Fira de Bellcaire (Encants Barcelona); Mercat dels Encants de Sant Antoni; Mercat 

Dominical de Sant Antoni; Mercat de les Flors de la Rambla; Mercat d'antics Ocellaires de la 

Rambla; galeria comercial del Mercat d'Hostafrancs (Abacus); botiga d'electrodomèstics del 

Mercat de la Concepció (Miró); equipament de gimnàs del Mercat de Sant Antoni (Duet-Fit); 

bars i restaurants de la xarxa de mercats municipals, i tots aquells establiments 

corresponents a concessions no alimentàries, on s'inclouen parades i botigues interiors i 

exteriors de diversa oferta comercial, com ara venda de roba, parament de la llar, floristeries, 

objectes de regal, bijuteria i complements, perruqueries, serveis de reparació, loteries i 

apostes, farmàcies, etc...
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