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1.10

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI
PÚBLIC MUNICIPAL

Article 1.- Fonament legal.
En ús de les facultats concedides pels articles 15, 20, 57 i concordants del R.D.L.
2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial
del domini públic municipal que es regulen pels articles 20 a 27 de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals i per allò establert en la present ordenança.
Article 2.- Fet imposable.
1. El fet imposable està constituït per la utilització privativa o l’aprofitament especial del
domini públic municipal en les seves diferents modalitats, així com la comprovació de
la comunicació prèvia en substitució de la llicència, agrupades en seccions i que a
continuació es relacionen, en consonància amb el que determina l’article 20.3 del
R.D.L. 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
Secció primera: Ocupació del vol, sòl i subsòl de la via pública.
Secció segona: Obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol
remoguda en la via pública del paviment o les voreres.
Secció tercera: Ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, pals, tanques, puntals, asters, bastides i altres instal·lacions
anàlogues.
Secció quarta: Ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa.
Secció cinquena: Quioscos en la via pública.
Secció sisena: Empostissats, tribunes, parades, estands, casetes de venda,
espectacles o atraccions situades en terrenys d’ús públic, industries de carrer i
ambulants, rodatge cinematogràfic, distribució de premsa gratuïta; i altres similars.
Secció setena: Fires i Festes Populars i similars.
Secció vuitena: Publicitat dinàmica
2. Sense perjudici de la classificació prevista en l’apartat 1 del present article, estarà
subjecte al pagament de la present taxa qualsevol altre concepte no especificat
anteriorment que impliqui una utilització privativa o un aprofitament especial del
domini públic municipal.
Article 3.- Supòsits de no subjecció.
L’Estat; la Comunitat Autònoma de Catalunya i les Entitats Locals no estaran obligats
al pagament de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic, respecte dels aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que
explotin directament i per tots els que immediatament interessin a la seguretat
ciutadana o a la defensa nacional.
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Article 4.- Subjectes passius.
1. Estan obligats al pagament dels drets o taxes d’aquesta Ordenança, les persones
físiques i jurídiques i les entitats a les quals es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003,
General Tributària, que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic
local en benefici particular, conforme als supòsits previstos en l’article 20.3 del R.D.L.
2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
2. Tindran la consideració de substituts del contribuent, en relació a l’aprofitament
constituït per les entrades de vehicles a través de les voreres, els propietaris de les
finques i locals al que donin accés les esmentades entrades de vehicles, els quals
podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.
Article 5.- Responsables i successors.
1. Son responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.
Article 6.- Quota Tributària.
La quota tributària de la taxa vindrà determinada per la superfície ocupada en metres
quadrats, o metres lineals, el temps de durada de l'aprofitament i l'activitat
desenvolupada, d'acord amb les tarifes que es detallen en l’annex d’aquesta
ordenança.
Article 7.- Acreditació.
1. La taxa s’acreditarà i neix l’obligació de contribuir quan s’inicia l’activitat municipal
que constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s’entendrà iniciada l’activitat al
mateix moment del registre de la sol·licitud de l’autorització corresponent.
2. Serà precís dipositar l’import de la taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització
per a procedir al gaudiment de l’aprofitament especial esmentat.
3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar llicència,
l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.
4. Fins que no es resolgui per part de l’òrgan municipal competent sobre l’atorgament
de la petició formulada per la persona, aquesta podrà desistir expressament, quedant
llavors reduïdes les taxes liquidades al 30% d’allò que correspondria si s’hagués resolt
la seva petició, sempre i quan, no s’hagi realitzat cap treball administratiu, llevat el
registre d’entrada i derivació al departament corresponent. En cas contrari, no es
retornarà l’import abonat en concepte de taxes.
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5. Quan la utilització privativa o aprofitament especial s'extengui a varis exercicis,
l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’u de gener de cada any, i el període impositiu
comprendrà l’any natural, llevat que per aplicació del que es disposi en la present
ordenança procedeixi el prorrateig de la quota tributària.
Article 8.- Gestió, liquidació i ingrés.
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. En els casos en què s’hagi efectuat la corresponent sol·licitud d’autorització o
llicència, el subjecte passiu, en el moment de procedir a la recollida d’aquesta, haurà
d’acreditar haver efectuat el pagament de la taxa corresponent, requisit sense el qual
no li serà lliurada la llicència o autorització esmentada.
3. La notificació del deute en el supòsit d’aprofitaments singulars es realitzarà a la
persona interessada en el moment de practicar l’autoliquidació, amb caràcter previ a la
concessió de l’aprofitament.
4. En els supòsits de taxes per aprofitaments especials continuats que tinguin caràcter
periòdic, els exercicis successius a l’alta es notificaran col·lectivament, mitjançant
exposició pública del padró en el tauler d’anuncis municipals, pel període que es
publiqui en el Butlletí oficial de la Província.
Article 9.- Gestió per delegació.
1. Si la gestió de totes o algunes de les taxes establertes en aquesta ordenança fiscal
ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles
anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de dur a terme l’administració
delegada.
Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió
Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General
de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos
locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que
delegaren les seves facultats en la Diputació.
Article 10.- Infraccions.
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposa Ordenança general de
gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals i
l’article 178 i següents de la Llei 58/2003, General Tributària.
Disposició Addicional. Modificacions dels preceptes de l’ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors.
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixen
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què
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es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final. Entrada en vigor.
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Viladecans a 29 de
novembre de 2012, modificada per última vegada el 27 d’octubre de 2016, vigent a
partir de l’1 de gener de 2017, i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació
o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
Articles última modificació
Annex Secc. III 1)
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ANNEX. TARIFES
CONCEPTE

TARIFES/
EUROS

SECCIÓ PRIMERA
OCUPACIÓ DEL VOL, SÒL I SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA
1. Línia de cable i rails a les vies públiques. Anualment, i
per ml de via senzilla o emplaçada:
a) Cables aeris

0,78 €

b) Cables subterranis

0,65 €

c) Cables d’alimentació

0,60 €

d) Rails
2. Conduccions elèctriques:

0,93 €

a) Per cada ml de conducció elèctrica subterrània o aèria de
baixa tensió formada com a màxim, per tres conductors i un
neutre en cas de corrent trifàsic, a l’any:
a.1) Fins 4 mm2 de secció

0,60 €

a.2) De 5 a 10 mm

3,13 €

a.3) De 11 a 50 mm

3,13 €

a.4) De 51 a 120 mm

3,22 €

a.5) De 121 a 240 mm

3,27 €

a.6) De 241 a 500 mm

3,57 €

a.7) De 501 a 1000 mm

3,69 €

a.8) De més de 1000 mm

26,92 €

b) Per cada ml de conducció telefònica, a l'any:
b.1) Fins a 5 parells

0,60 €

b.2) De 6 a 10 parells

0,60 €

b.3) De 11 a 50 parells

0,60 €

b.4) De 51 a 100 parells

0,60 €

b.5) De 101 a 200 parells

0,65 €

b.6) De 201 a 500 parells

0,77 €

b.7) De 501 a 1000 parells

0,93 €

b.8) De més de 1000 parells

1,11 €

3. Canonades: Subterrànies per a la conducció d'àrids,
gasos i líquids, per cada ml, a l’any:
a) Fins a 50 mm de diàmetre

0,60 €

b) De 51 a 100 mm

0,60 €

c) De 101 a 200 mm

0,60 €
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CONCEPTE

TARIFES/
EUROS

d) De 201 a 350 mm

0.60 €

e) De 351 a 500 mm

0,65 €

f) De 501 a 750 mm

0.78 €

g) De 751 a 1000 mm

0,93 €

h) De més de 1000 mm

1,11 €

4. Galeries de serveis: Electricitat, telecomunicacions i
aigua, independents del cànon concertat i per cada ml
d’instal·lació, a l'any:
a) Cables de baixa tensió

0,27 €

b) Cables d’alta tensió

0,65 €

c) Canonades fins a 80 mm

0,65 €

d) Canonades de 81 a 200 mm

0,78 €

e) Canonades de 201 mm en endavant

0,99 €

f) Tubulars de telecomunicacions

0,65 €

5. Càmeres i corredors subterranis:
Per usos industrials, per metre cúbic, inclosos els gruixos de
mur, solera i sostre, a l’any

27,86 €

6. Viaductes, ponts, passarel·les, corredors, etc. sobre el
vol de la via pública:
Per m3 construït, a l’any
7. Aïlladors o suports, per unitat i any

32,78 €
9,39 €

8. Altres instal·lacions:
a) Caixes de derivació d’electricitat d’alta tensió, instal·lades al
subsòl, cadascuna, a l’any

66,65 €

b) Caixes de distribució d’electricitat, cadascuna, a l’any:
b.1) de baixa tensió i col·locades al subsòl

34,96 €

b.2) Col·locades al sòl

45,34 €

c) Caixes de ventilació de càmeres subterrànies, per
cadascuna, a l’any

73,20 €

d) Transformadors, cadascun, a l’any

73,20 €

e) Tapes d'accés a càmeres o passatges subterranis, per
cadascuna, a l'any

74,29 €

SECCIÓ SEGONA
OBERTURA DE SONDATGES O RASES EN TERRENYS
D'ÚS PÚBLIC I QUALSEVOL REMOGUDA DEL PAVIMENT
O LES VORERES EN LA VIA PÚBLICA.
a) Garanties de reposició de paviment de voreres i vorades
en general, es determinarà a raó de:
Ordenança fiscal reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic municipal
Pàg. 8 de 13

ORDENANCES FISCALS 2019
TARIFES/
EUROS

CONCEPTE
Voreres, per m2

64,47 €

Vorades, per ml

104,89 €

b) Garanties de reposició del paviment de calçades en
general, per m2

43,70 €

c) Garanties per urbanització, serà l'import íntegre
resultant de la valoració efectuada pels Serveis Tècnics
SECCIÓ TERCERA
OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB
MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES,
TANQUES, PUNTALS, ASTERS, BASTIDES I ALTRES
INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES
1. Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb
materials de construcció, sacs de runa per a la seva recollida o
dipòsit i altres aprofitaments anàlegs, per sac de runa, cada 15
dies de permís o fracció
2. Tanques, puntals, asters
per m2 i mes

i altres instal·lacions anàlogues

3. Tanques de precaució previstes a l’article 122 de la O.M.E
per m2 i mes
4. Materials, contenidors, càrrega i descàrrega d’elements
auxiliars de l’obra etc. Dintre dels límits definits per l’article 123
de la O.M.E
A més a més si s'ha de tallar el carrer
El tall de carrer o carril que necessiti intervenció policial
s’afegirà les tarifes establertes a l’Ordenança Fiscal 1.06 punt
G1
5. Instal·lació de ponts, bastides, i elevadors mòbils i semblants
per m2 i mes
6. Recolzament de façanes per ml i mes
7. Construcció o
d'obra per m2

instal·lació

de

barraques provisionals

31,52 €

2,42 €
4,66 €
213,80 €
63,04 €

4,66 €
5,13 €
29,50 €

8. Col·locació de pals:
a) Pals de formigó, per unitat i any

37,30 €

b) Pals de ferro, per unitat i any

37,30 €

c) Pals de fusta, per unitat i any

37,30 €

9. Altres ocupacions, per m2 i dia

2,30 €

10. Instal·lació de casetes de venda immobiliària en terrenys
d'ús públic:
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CONCEPTE
Fins a 10 m2, per mes:
Per cada m2 o fracció que excedeixi de 10 m2:

TARIFES/
EUROS
81,94 €
4,15 €

SECCIÓ QUARTA
OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES I
CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.
Ocupació anual per cada m2

36,00 €

Ocupació semestral per cada m2 (mesos consecutius)

31,50 €

Ocupació trimestral per cada m2 (mesos consecutius)
SECCIÓ CINQUENA
QUIOSCOS EN LA VIA PÚBLICA.

21,00 €

1. Quioscos de venda de diaris o revistes, per m2 o fracció i
mes. (sense abonament de cànon diferenciat)

11,62 €

2. Quioscos de venda de diaris o revistes, per m2 o fracció i
mes. (amb abonament de cànon diferenciat)

6,30 €

3. Quioscos dedicats a la venda de gelats, llaminadures, per m2
o fracció i mes.

9,27 €

4. Quioscos dedicats a la venda de plantes i flors, per m2 o
fracció i mes.

10,38 €

5. Quioscos de massa fregida (xurreries, preparats xocolata,
etc.), per m2 o fracció i mes.

11,62 €

6. Ocupació indeguda de la via pública, a partir de la finalització
del termini per retirar el quiosc, per dia
SECCIÓ SISENA
EMPOSTISSATS, TRIBUNES, PARADES, ESTANDS,
CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS
SITUADES EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DE
CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC
1. Per col·locació d'empostissats i tribunes per mes m2 i dia.

11,62 €

2,41 €

2. Parades de venda de queviures en general, jardineria i altres
anàlegs per m2 i dia:
a) Parada fixa

2,41 €

b) Parades ambulants

6,25 €

3. Parades de refrescos, gelats, xurreria, bijuteria i qualsevol
altra, per m2 i dia

6,25 €

4. Ocupació de la via pública de circs, i similars
a ) Circs, per d’instal·lació del circ i neteja (primer dia)

536,12 €

b) Circs, per cada dia següent al primer

115,81 €
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CONCEPTE
5. Màquines instal·lades en la façana d'edificis particulars, la
utilització de les quals es realitza des de la via pública, per
màquina i any
6. Aparells automàtics accionats per monedes (màquines de
refrescos, aparells infantils, les neveres de gelats i d'altres) per
any
7. Per rodatge de espots publicitaris, films, reportatges en sòl
de domini públic municipal, per dia
8. Indústries de carrer (esmoladors, els que fan barates, etc.)
per mes o fracció

TARIFES/
EUROS
340,00 €

169,72 €
411,78 €
4,69 €

9. Utilització de tanques i plafons de titularitat municipal per a
l'exhibició d'anuncis publicitaris.
a) Plafons P.V.C. (any)
b) Tanca de 480 x 300 cm. (biennal)
c) Tanca de P.V.C. de dues cares

618,80 €
4.344,19 €
867,78 €

d) Utilització de terrenys de titularitat municipal per la
col·locació de tanques publicitàries privades (per m2 d’ocupació
terrestre i mes), sense conveni ni abonament de cànon.

23,22 €

e) Utilització de terrenys de titularitat municipal per la
col·locació de tanques publicitàries privades (per m2 d’ocupació
terrestre i mes) amb conveni i abonament de cànon

12,58 €

10. Ocupació del domini públic municipal per l'exercici
d'activitats (per m2 i mes):

2,33 €

SECCIÓ SETENA
FESTES I FIRES POPULARS I SIMILARS
Per l’ocupació de l’espai públic en celebracions diverses que
precisin neteja i/o altres serveis municipals per dia.
1. Actes i festes a la via pública:
a) Sense impacte

50,00 €

b) Impacte lleu (serveis neteja viària i recollida residus)

120,00 €

c) Impacte mitja (serveis neteja viària i recollida residus)

330,00 €

d) Impacte elevat (serveis neteja viària i recollida residus)
2. Connexió elèctrica pels actes recollits al punt 1 d’aquest
apartat, segons la potència sol·licitada, s’afegirà:
a) Potència inferior o igual a 10,39 kw

550,00 €

150,00 €

b) Potència entre 10,40 kw i 20,78 kw

200,00 €

c) Potència entre 20,79 kw i 43,64 kw

250,00 €

d) Potència igual o superior a 43,64 kw

350,00 €
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CONCEPTE
3. Servei d’utilització dels lavabos del Parc de la Marina, pels
actes recollits al punt 1 d’aquest apartat, s’afegirà:
a) Per cada unitat i dia

TARIFES/
EUROS

70,00 €

4. Parades a fires i festes tradicionals:
a) Parades en general, per ml i dia
b) Pistes d'autos de xoc, per cotxe i dia

14,40 €
6,64 €

c) Màquines escurabutxaques o similars per màquina i dia

59,98 €

d) Màquines, passatemps (milió, electrònica, futbolins i
similars), per màquina i dia

11,97 €

e) Tómboles, per ml i dia

59,00 €

f) Cavallets i similars, per dia

108,06 €

g) Grans Rodes, aparells voladors, fuets i similars, per dia

180,28 €

h) Trens infantils i similars per dia.

180,28 €

5. Estands de la Fira de Sant Isidre:
a) Ocupació del pavelló de la Fira, amb mínim d'ocupació de 12
metres quadrats, per m2

122,69 €

b) Estand exterior, amb mínim de 12 metres quadrats, per m2

105,16 €

c) Per metre lineal d'ocupació exterior

80,42 €

d) Col·locació de tendals, per ml.

20,98 €

e) Instal·lació de marquesines per a comerços, per ml.

29,69 €

f) Construcció de parades i quioscos per a l'exposició i venda,
per
unitat

191,20 €

SECCIÓ VUITENA
PUBLICITAT DINÀMICA
1. Publicitat manual: es la què difon els missatges mitjanant els
repartiment a mà o la col·locació de material imprès mitjançant
el contacte directe entre el personal autoritzat per repartir la
publicitat i els seus receptors, amb caràcter gratuït i utilitzant les
vies i espais lliures públics i zones privades d’ús públic:
a) Repartiment a mà per any i m2
b) Col·locació de material imprès, fins a 25 cartells, mínim
b.1) A partir de 25 cartells (per cartell)
2. Repartiment domiciliari de publicitat: es la distribució de
qualsevol tipus de suport material de publicitat portat a terme
mitjançant entrega directa als propietaris o usuaris de vivendes,
oficines i despatxos, o mitjançant la introducció del material
publicitari en les bústies individuals o en les porteries dels
immobles.

222,70 €
37,09 €
1,52 €
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a) Per l'autorització de distribució de publicitat. En la publicitat
repartida i en els cartells a mà, fins a 200 exemplars:
a.1) per cada 100 unitats més s'incrementarà
3. Publicitat Oral: es la què transmet els missatges de viva veu,
en el seu cas amb l’ajuda de megafonia o altres mitjans
auxiliars, mitjançant el contacte directe entre el personal
autoritzat i els possibles usuaris, i amb la utilització de les vies i
espais lliures públics i zones privades d’ús públic, per dia

TARIFES/
EUROS
7,86 €
0,46 €

7,71 €

Ordenança fiscal reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic municipal
Pàg. 13 de 13

