
  

 

ORDENANCES FISCALS 2023 
 

             

  263 
 

ORDENANÇA NÚM. 50 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE 
DIVERSOS SERVEIS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL 

ARTICLE 1. Establiment i naturalesa de l’exacció 

D'acord amb allò que disposen l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 

de règim local, l’article 57 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 

2/2004, de 5 de març, i de conformitat amb els articles 15 a 19 de la mateixa Llei, s’estableix la taxa 

per la prestació de diversos serveis de competència municipal 

ARTICLE 2. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa: 

1. L'activitat administrativa iniciada i desenvolupada amb motiu de la prestació del serveis 

següents: 

a) Servei d'inscripció en el registre d'unions estables no matrimonials de parella de 

l'Ajuntament de Manresa 

b) Canvi de titularitat de parades de mercats de venda no sedentària 

c) Atorgament d’autorització de llicències de col·locació de terrasses en espais privats, 

assimilables a espais públics, segons l’ordenança de terrasses   

d) Serveis realitzats per personal municipal de manteniment o brigada, a instància o en 

benefici d’un particular  

2.  La gestió i explotació del Mercat Municipal Puigmercadal. 

ARTICLE 3. Subjectes passius 

Tindran la consideració de subjectes passius d’aquesta taxa les persones que sol·licitin el servei. 

a) Les persones que sol·liciten els serveis previstos a l’apartat 1 de l’article 2 

b) Els titulars de les concessions i autoritzacions dels diferents espais del Mercat Municipal 

Puigmercadal 

ARTICLE 4. Responsables 

Respondran solidàriament o subsidiàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 

persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41 a 43 de la Llei general tributària. 
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ARTICLE 5. Exempcions, reduccions i bonificacions 

1.  Estaran exempts del pagament de la taxa de canvi de titularitat de les autoritzacions dels 

mercats de venda no sedentària les transmissions inter vivos entre  els cònjuges i parents de 

fins a segon grau de consanguinitat i les transmissions mortis causa a favor del legal successor 

o dels parents fins a segon grau de consanguinitat, sempre i quan el legal successor, si n’hi ha, 

hi renunciï expressament a favor d’algun d’aquests. 

 

A aquests efectes s’equiparen els cònjuges amb les unions estables de parella, sempre que 

acreditin la convivència estable d’acord amb els requisits establerts en la Llei 25/2010, del 29 de 

juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família o altres 

requisits establerts en la normativa reguladora d’aquestes unions. 

 

2. Estaran exempts de la taxa establerta per l’autorització de llicències de col·locació de terrasses 

en espais privats, assimilables a espais públics, les autoritzacions de col·locació de terrasses en 

espais de domini públic.  

 

3. Estaran exemptes de pagament de la taxa les unitats de local del Mercat Municipal 

Puigmercadal (llevat dels locals comercials núm. 1 i 2) les quals, una vegada adjudicades, 

requereixin d’obres d’adequació o millora abans de l’obertura efectiva del negoci. Es concedirà 

l’exempció de la taxa durant el període d’obres (amb un màxim de 3 mesos). 

 

4. Restaran exemptes de la taxa establerta les unitats de local del Mercat Municipal Puigmercadal 

quan siguin objecte d’ampliació, mitjançant la incorporació de llocs de venda contigus que 

estiguessin vacants, sempre i quan aquesta ampliació suposi la realització d’obres d’adequació 

o millora. Es concedirà l’exempció de la taxa corresponent als nous llocs de venda incorporats, 

durant el període d’obres (amb un màxim de 3 mesos). 

 

5. En el supòsit de nova adjudicació dels locals comercials núm. 1 i 2 del Mercat Municipal 

Puigmercadal, destinats a les activitats de bar restaurant i autoservei, respectivament, la taxa 

es meritarà en el moment d’inici efectiu de l’activitat comercial (obertura al públic del 

supermercat o bar restaurant) o, com a màxim, en el termini de sis mesos després de la 

formalització del contracte. 

 

6. Es concedirà una bonificació del 50% de la taxa en els casos de noves obertures d’establiments 

comercials al Mercat Municipal Puigmercadal. El període bonificat serà de 3 mesos, comptats 

des de la data d’inici efectiu de l’activitat (l’obertura de l’establiment) i en el cas dels nous 

negocis que s’instal·lin en els locals comercials de planta baixa (bar restaurant, autoservei) el 
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període bonificat serà de 6 mesos, comptats des de la data d’inici efectiu de l’activitat 

(obertura al públic de l’establiment). 

 

7. En el supòsit d’adjudicació dels locals comercials situats a la planta altell del Mercat Municipal 

Puigmercadal, s’aplicarà una reducció del 95% de les taxes meritades sempre i quan es tracti 

d’entitats sense ànim de lucre o societats cooperatives que tinguin per objecte social activitats 

relacionades amb l’economia social i solidària, el foment de la sostenibilitat mediambiental, el 

consum responsable o el comerç just. La forma d'acreditar la procedència d'aquesta reducció 

serà amb la presentació dels estatuts. El servei municipal responsable del Mercat comprovarà 

la documentació, per tal de verificar el compliment dels requisits que donen dret a la reducció. 

 

8. No es concedirà cap més reducció o benefici fiscal en l’exacció d'aquesta taxa. 

 

ARTICLE 6. Quota tributària 

La quota tributària serà la que resulti de l'aplicació de la tarifa següent: 

EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 

2 Canvi de titularitat de parades de mercats de venda no 

sedentària 70,70 

3 Autorització de llicències de col·locació de terrasses en espais 

privats, assimilables a espais públics 140,40 

4 Serveis realitzats per personal municipal de manteniment o 

brigada, a instància o en benefici d’un particular, per hora  23,20 

5 Gestió i explotació del Mercat Municipal Puigmercadal   

  Unitat de local, per cada mes   

5.1 Pàrquing 636,57 

5.2 Cambres frigorífiques, PER M3 14,87 

5.3 Obrador núm. 1 (planta -1) 54,21 

5.4 Obrador núm. 2 (planta -1) 20,00 

5.5 Obrador núm. 3 (planta -1) 20,00 

5.6 Obrador núm. 4 (planta -1) 89,64 

5.7 Obrador núm. 5 (planta -1) 36,46 

5.8 Obrador núm. 6 (planta 1) 111,67 

5.9 Obrador núm. 7 (planta 2) 79,80 

5.10 Obrador núm. 8 (planta 2) 107,70 

5.11 Local comercial 1 (bar restaurant), per m2 2,34 

5.12 Local comercial 2 (autoservei), per m2 2,02 

5.13 Local comercial 3 (antic súper), per m2 2,02 

5.14 Parades, per metre lineal 27,72 

5.15 Altell, local 1 293,00 
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5.16 Altell, local 2 169,72 

5.17 Altell, local 3 116,31 

5.18 Altell, local 4 102,85 

5.19 Altell, local 5 102,98 

5.20 Altell, local 6 112,53 

5.21 Altell, local 7  703,32 

5.22 Altell, local 8  58,58 

5.23 Altell, local 9  99,00 

5.24 Seu associació de veïns (planta 1) 55,31 

5.25 Dependències serveis socials (planta 1) 235,49 

5.26 Magatzem 1 (planta 2) 105,71 

5.27 Magatzem 2 (planta 2) 41,88 

 

ARTICLE 7. Període impositiu i acreditament 

1. La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que constitueix el 

fet imposable. A aquests efectes, s’entendrà iniciada l’activitat en el moment de la presentació de 

la sol·licitud de què es tracti. 

2. En el cas del Mercat Municipal Puigmercadal: 

a) L’obligació de contribuir neix, per a cada subjecte passiu, en el moment de l’adjudicació de l’ús 

del local o instal·lació, i s’estén fins a la finalització, per qualsevol motiu, d’aquesta adjudicació. 

b) La taxa es merita el darrer dia del període impositiu, llevat dels casos en què la concessió o 

autorització finalitzi un dia diferent, en què serà aquest el que es prendrà com a data de 

meritació.  

c) El període impositiu coincideix amb el mes natural, llevat del que s’estableix a la lletra e).  

d) Les tarifes tenen caràcter irreductible, llevat del que s’estableix a la lletra e). 

e) En els casos en què l’adjudicació a què fa referència la lletra a) no tingui lloc el primer dia del 

mes, la tarifa corresponent es prorratejarà en funció dels dies transcorreguts entre 

l’adjudicació i el darrer dia del mes. 

ARTICLE 8. Règim de declaració i ingrés 

1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació, i haurà de satisfer-se en el termini dels 10 dies hàbils 

següents a la presentació de la sol·licitud del servei. 

2. Tanmateix, no es resoldrà la sol·licitud o es prestarà el servei sol·licitat sense que consti a 

l'expedient el pagament previ de la taxa acreditada. 
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3. Pel que fa a les taxes del Mercat Municipal Puigmercadal, el pagament es realitzarà mitjançant 

domiciliació bancària, i el període voluntari de pagament finalitzarà el dia en què s’efectuï el càrrec 

en compte, el qual tindrà lloc entre el dia 1 i 5 de cada mes en què es meriti la taxa.  

De conformitat amb el que s’estableix al Reglament d’organització i funcionament del Mercat, els 

recàrrecs executius i interessos de demora que tinguin lloc en un expedient executiu de cobrament 

seran independents i compatibles amb les sancions pecuniàries que s'estableixin d'acord amb els 

articles 67 i 69 del reglament esmentat; i la manca de pagament de les quotes corresponents a tres 

mensualitats dins del termini d'un any, serà causa de revocació de la concessió o autorització, 

prèvia tramitació del corresponent expedient. 

ARTICLE 10 

La gestió, recaptació i inspecció de les quotes d’aquesta taxa, així com la qualificació de les 

infraccions tributàries i determinació de les sancions que siguin d’aplicació es realitzarà de 

conformitat amb la Llei general tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria i les 

disposicions que les desenvolupen, així com l’ordenança fiscal general reguladora de la gestió, 

inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals, i resta de disposicions 

dictades per aquest Ajuntament en aplicació de la seva potestat reglamentària. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2023, i continuarà en vigor 

mentre no s'acordi la seva modificació o derogació. 

 


