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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23
TAXA PER ACTIVITATS EN EL DOMINI PÚBLIC
Article 1. Fonament i naturalesa
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i de conformitat
amb el que es disposa en els articles 20 a 27 i 57 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals (TRLRHL) aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 del 5 de
març, s’estableix la taxa per activitats a la via pública.

Article 2. Fet imposable
Són objecte d’aquesta exacció les activitats en el domini públic que es relacionen en
els diferents epígrafs d’aquesta ordenança.

Article 3. Subjecte passiu
Estan obligades al pagament dels drets i taxes previstos en aquesta ordenança i al
compliment de les disposicions que conté les persones físiques o jurídiques i les
entitats a què es refereix l’article 35 de la Llei general tributària que utilitzin o aprofitin
especialment el domini públic local en benefici particular o que en gaudeixin.

Article 4. Acreditació
1. La taxa s’acredita i s’inicia l’obligació de contribuir quan es concedeix la utilització
privativa o l’aprofitament especial.
2. L’obligació també neix en el moment d’efectuar un aprofitament especial, encara
que no hagi estat autoritzat.

Article 5. Tarifes

I. ACTIVITATS REALITZADES EN DOMINI PÚBLIC I/O EDIFICIS MUNICIPALS
1 PER ACTIVITATS COMERCIALS
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1.1 En instal·lacions annexes a explotacions comercials
1.1.1 Vetlladors, taules i cadires, annexos a tot tipus de bars, cafeteries, restaurants i
en general a qualsevol establiment dedicat a la venda de menjars, begudes o gelats.
1.1.1.1. Segons la categoria del carrer, per mes o fracció i per metre quadrat o fracció:
1ª
8,21 €

2ª
7.76€

3ª
6,62 €

4ª
6,11 €

5ª/6ª
4,10 €

1.1.1.2. Segons la categoria del carrer, per any o fracció i per metre quadrat o fracció:
1ª
44,24 €

2ª
41,88 €

3ª
35,78 €

4ª
32,96 €

5ª/6ª
22,13 €

1.1.2 Taulells, aparadors, frigorífics, expositors o qualsevol altre tipus d’instal·lació
immediatament annexa a qualsevol tipus d’establiment comercial. En els casos en
què l’ocupació sigui anual s’aplicaran els preus de l’epígraf 1.2
Segons la categoria del carrer, per mes o fracció i per metre quadrat o fracció:
1ª
41,48 €

2ª
37,30 €

3ª
33,14 €

4ª
28,88 €

5ª/6ª
24,81 €

1.2 En instal·lacions fixes permanents per a la venda o promoció de qualsevol tipus de
bé, producte i/o servei
S’entenen per instal·lacions fixes permanents aquelles que restin adherides al sòl de
manera que la seva col·locació o retirada comporti danys o modificacions en el
paviment.
1.2.1. Segons categoria del carrer, per any o fracció i per metre quadrat o fracció:
1ª
137,23 €

2ª
119,17 €

3ª
101,17 €

4ª
82,34 €

5ª/6ª
65,10 €

1.2.2. Per l’aprofitament especial del domini públic que suposa la
prestació del servei, els caixers d’entitats financeres amb façana al 500,00€
carrer, per cada caixer i any
La instal·lació de casetes de l’ONCE tributarà per l'import següent:

34,10 €

1.3 En instal·lacions mòbils per a la venda o promoció de qualsevol tipus de bé,
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producte i/o servei:
S’entenen per instal·lacions mòbils aquelles la col·locació o retirada de la via pública
de les quals no comporta cap mena de dany o modificació del paviment o qualsevol
altre element del mobiliari urbà. Les instal·lacions de repartiment a mà o col·locació de
premsa escrita amb caràcter gratuït, utilitzant vies i espais públics lliures s’entendrà,
en tot cas, que ocupen un lloc no inferior a 2 m2.
1.3.1 Instal·lacions de caràcter permanent
Són aquelles instal·lacions mòbils que s’ubiquen en un lloc fix per a la comercialització
o promoció de béns, productes o serveis.
Segons la categoria del carrer, per any o fracció i per metre quadrat o fracció:
1ª
145,35 €

2ª
124,06 €

3ª
103,68 €

4ª
83,32 €

5ª/6ª
61,14 €

1.3.2 Instal·lacions temporals i/o estacionals
Són aquelles instal·lacions mòbils, ubicades en lloc fix o itinerant, que es destinen a la
comercialització o promoció temporal o estacional de béns, productes o serveis.
1.3.2.1 Per a la venda de productes alimentaris en general:
Segons la categoria del carrer, per mes o fracció i per metre quadrat o fracció:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª/6ª
41,65 €
38,99 €
37,24 €
34,57 €
31,92 €
1.3.2.2. Per a la venda o promoció d’altres tipus de béns, productes o serveis:
Segons la categoria del carrer, per mes o fracció i per metre quadrat o fracció:
1ª
88,62 €

2ª
83,32 €

3ª
78,00 €

4ª
73,54 €

5ª/6ª
67,37 €

1.3.2.3. Per a la venda o promoció de qualsevol tipus de producte, bé o servei
incloent-hi els previstos en els epígrafs anteriors, quan el temps d’ocupació sigui fins a
un màxim de 24 hores.
Segons la categoria del carrer, per dia o fracció i per metre quadrat o fracció:
1ª
37,24 €

2ª
34,57 €

3ª
31,92 €

4ª
29,24 €

5ª/6ª
26,58 €
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1.3.2.4. La venda o la promoció de qualsevol dels productes, béns o serveis,
consignats en els epígrafs anteriors, quan es facin mitjançant vehicle automòbil o
qualsevol altre mitjà, reportaran uns drets iguals al preu corresponent a la 3a categoria
del carrer aplicat sobre la superfície que ocupa el vehicle o, si s’escau, la seva
projecció en superfície.
NOTA: Quan la promoció es faci sense cap tipus d’activitat de venda, els preus que
s’aplicaran seran el 50% del preu consignat per a la venda.
1.3.2.5. Per activitats de venda o promoció de productes, béns o serveis, quan el
temps d’ocupació sigui fins a un màxim de 24 hores en fires, mostres o festes amb
motiu de celebracions culturals, recreatives o d’interès municipal, organitzades per
entitat
1ª
8,16 €

2ª
7,71 €

3ª
6,58 €

4ª
6,03 €

5ª/6ª
4,07 €

1.3.2.6. Per activitats de venda o promoció de productes, béns o serveis, en fires,
mostres o altres activitats comercials, culturals, recreatives o d’interès municipal:
Per metre quadrat, o fracció i per dia, en totes les categories fiscals

3,10 €

1.3.2.7. Per a la venda d’arbres i articles de Nadal (FIRA)
Per metre quadrat, o fracció i per mes o fracció, en totes les categories fiscals 3,10 €
1.4 Disposició comuna a tots els subepígrafs
Les activitats a què es refereixen els epígrafs anteriors, organitzades i/o
desenvolupades per entitats i/o associacions veïnals sense ànim de lucre inscrites en
el Registre Municipal d'Entitats, es considerarà, d'acord amb la present ordenança,
que no tenen caràcter comercial, per la qual cosa no satisfaran cap quantitat encara
que hauran de sol·licitar igualment una autorització, sempre que la seva realització
s’ajusti a aquestes condicions següents:
1.4.1 Que siguin desenvolupades i organitzades per les mateixes entitats a través
seus mitjans propis i exclusius, i sempre que no cedeixin a tercers, ni en tot ni en part,
l'organització, gestió i/o explotació de l’activitat.
1.4.2 Que l’activitat es dugui a terme amb motiu i/o ocasió de celebracions culturals,
recreatives, i/o esportives, de reconegut prestigi i/o interès municipal
1.4.3 Que els ingressos derivats de la realització de l’activitat reverteixin, en tot cas i
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sense excepció, en la mateixa entitat.

2. PER ACTIVITATS INDUSTRIALS
2.1 En instal·lacions fixes
S’entenen per instal·lacions fixes aquelles que tenen una ubicació fixa o determinada
a la via pública, sense autorització per ser modificades.
2.1.1 Instal·lacions destinades a la venda de combustibles per a automoció, per any o
fracció i per cada sortidor:
Per a totes les categories de carrers

3.370,97 €

2.1.2 Altres tipus d’instal·lacions o maquinària industrial
Segons categoria del carrer, per any o fracció i per metre quadrat o fracció

1ª
311,05 €

2ª
284,45 €

3ª
259,63 €

4ª
233,08 €

5ª/6ª
208,27 €

2.2 Amb instal·lacions o equips ambulants
2.2.1 L’ocupació del domini públic i/o edificis municipals per al rodatge de pel•lícules,
vídeos, i enregistraments televisius, amb independència de l’obligatorietat d’obtenir
l’autorització municipal pertinent i de pagar els serveis que, per aquest motiu, es
requereixin, així com les despeses originades pel deteriorament i els desperfectes
ocasionats, per dia o fracció i per emplaçament:
Per un dia
Del segon dia fins el sisè
A partir d’una setmana
A partir d’un mes

500,00€
778,05 €
739,15 €
700,25 €

El rodatge de pel·lícules de caràcter merament documental no estarà subjecte a
gravamen, sempre que el productor entregui tres còpies íntegres a la cinemateca
municipal.
2.2.2 Sessions fotogràfiques amb finalitats professionals o
336,75 €
publicitàries, per dia o fracció
2.2.3 Altres activitats industrials i/o professionals per cada llicència,
51,42 €
per any o fracció
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3. PER ACTIVITATS RECREATIVES O D’ESBARJO
3.1 De caràcter fix o permanent
3.1.1 Màquines o ginys de caràcter recreatiu
Segons la categoria del carrer, per any i per metre quadrat o fracció:
1ª
259,63 €

2ª
233,08 €

3ª
208,27 €

4ª
181,67 €

5ª/6ª
155,07 €

3.1.2 Altres activitats d’esbarjo no previstes a l’epígraf anterior, per any o fracció i per
metre quadrat o fracció:

1ª
130,27 €

2ª
124,06 €

3ª
119,65 €

4ª
114,32 €

5ª/6ª
103,68 €

3.2 Temporals
3.2.1.
Circs, revistes de varietats, mostres, fires o similars, fins a 500 m2 de
208,27 €
superfície ocupada, per dia o fracció
Per cada 100 metres quadrats o fracció d’excés, per dia
16,53 €
3.2.2 Gronxadors, cavallets, autos de xoc, atraccions, tómboles i en general qualsevol
altre tipus d’instal·lació o espectacle no detallats, per dia o fracció i per metre quadrat
o fracció:
A la façana marítima (de l'1/1 al 31/12):

1,47 €

Resta de la ciutat:
(De l'1/5 al 30/9 ambdós inclosos):
(De l'1/10 al 31/4 ambdós inclosos):

0,68 €
0,49 €

3.2.3 Instal·lacions complementàries a fires i espectacles: parades de venda de
llaminadures, fruites seques, cotó, o similars, per dia o fracció i per metre quadrat o
fracció, en superfícies iguals o inferiors a 6 metres quadrats:
A la façana marítima (De l'1/1 al 31/12):
Resta de la ciutat:
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(De l'1/5 al 30/9 ambdós inclosos):
(De l'1/10 al 31/4 ambdós inclosos):

1,05 €
0,74 €

4. OBRES FETES A LA VIA PÚBLICA
1 Ocupació provisional de la via pública, amb contenidors, col·locats
d'acord amb la normativa prevista en el capítol II de la vigent ordenança de 27,48 €
neteja, per m2 o fracció de més
2 Ocupació provisional de la via pública, amb tanques de precaució
27,48 €
d’obres, segons l’article 122 de les OM per metre quadrat o fracció
Tota obra està subjecte a una llicència d’obres tramitada des del departament de
llicències d’obres, el qual haurà d’incloure, a petició dels interessats, l’ocupació de via
pública per contenidors, tanques d’obra, ponts penjats, bastides, grues torres,
ascensors, sínies o altres aparells elevadors, tant s’instal·lin en el perímetre de l’obra o
fora de l’esmentat perímetre. La tramitació d’aquestes ocupacions correspondria al
departament de llicències d’obres, previ informe favorable del departament de
mobilitat.

5. OBRES AUXILIARS DE LA CONSTRUCCIÓ
1 Instal·lació de ponts penjants, bastides i elements similars, a partir de
B+ 1P, per cada planta
2 Instal·lació de grues torre, ascensors, sínies o altres aparells
elevadors, quan sobrepassi els límits del solar, per unitat
Quan la base s’instal·li a la via pública, amb informe previ dels serveis
de trànsit i obres públiques i garantia del valor dels possibles
desperfectes que la instal·lació pugui ocasionar
3 Ocupació provisional de la via pública amb elements necessaris per a
l’execució d’obres, per metre quadrat o fracció
4 Ocupació provisional de la via pública amb sacs contenidors de runa
per metre quadrat o fracció

14,18 €
608,81 €
2.631,01 €
27,48 €
10,20 €

En carrers de nucli antic i altres i salvant casos prou motivats, podrà denegar-se la
col·locació de contenidors metàl·lics.
Tota obra està subjecte a una llicència d’obres tramitada des del departament de
llicències d’obres, el qual haurà d’incloure, a petició dels interessats, l’ocupació de via
pública per contenidors, tanques d’obra, ponts penjats, bastides, grues torres,
ascensors, sínies o altres aparells elevadors, tant s’instal·lin en el perímetre de l’obra o
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fora de l’esmentat perímetre. La tramitació d’aquestes ocupacions correspondria al
departament de llicències d’obres, previ informe favorable del departament de
mobilitat.
6. ACTIVITATS DIVERSES REALITZADES EN DOMINI PÚBLIC I/O EDIFICIS
MUNICIPALS
1 Ocupació provisional de terrenys de propietat municipal, no
3,19 €
especificats per any o fracció, per metre quadrat o fracció
7. OCUPACIÓ D’HORTS MUNICIPALS (25 m2)
EUR/sem.
Ocupació d’horts municipals per cada hort i semestre (1 euro/ m2/
27,00 €
semestre):

Article 6. Gestió
1. El cobrament de la taxa es farà mitjançant el sistema d’autoliquidació, en el moment
de sol·licitar-se l’autorització i per l’import establert per cada cas en la present
ordenança.
2. Quan el fet imposable tingui una durada superior a la anual el cobrament de les
quotes successives serà objecte de padró i s’acrediten el primer de gener de cada
any.
3. En tot cas, l’alcalde podrà modificar qualsevol dels terminis a què es fa referència
en l’article anterior, sempre que les necessitats del servei així ho aconsellin.
4. En els casos d’utilització privativa o aprofitaments especials del domini públic
municipal en què no hi hagi fixat un termini exprés de durada de la utilització o de
l’aprofitament, es considerarà que la durada d’aquests serà anual si el preu fixat en el
quadre de tarifes de la present ordenança és per anys, semestral si és per semestres,
trimestral si és per trimestres, mensual si és per mesos i diari si és per dies. En
aquests casos la taxa s’acreditarà el primer dia del termini assenyalat, en cada cas, i
tindrà caràcter irreductible dintre de cada període d’acreditació.

Article 7. Indemnitzacions per la destrucció o el deteriorament del domini públic
1. En els casos en què la instal·lació sol·licitada comporti danys al sòl, i per tal de
garantir-ne la reposició, caldrà constituir una fiança per l’import que és fixarà d’acord
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amb l’informe tècnic previ.
2. Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual
al valor dels béns destruïts o a l'import del deteriorament dels malmetements.

Disposició addicional
Única. En tot el que no estigui previst específicament en aquesta Ordenança, regiran
les normes de l'Ordenança fiscal general i les disposicions que, si escau, es dictin per
a la seva aplicació.

Disposició final
Única. Aquesta Ordenança entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la província de Barcelona i continuarà en vigor mentre no s’acordi
modificar-la o derogar-la. En cas de modificació parcial, els articles no modificats
mantindran la seva vigència.

Les modificacions d’aquesta ordenança es van aprovar definitivament per
acord de l’Ajuntament Ple de data 22 de desembre de 2015, publicades al
BOP de Barcelona núm. registre 022015028042, de data 31 de desembre de
2015 i tindran efecte a partir del dia 1 de gener de 2016.
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