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A J U N T A M E N T  D E  B A R C E L O N A 
 
A N U N C I  
 
 
El Plenari del Consell Municipal, en data 28 de setembre de 2018, ha adoptat el següent acord: 
 
“RESOLDRE les al·legacions presentades a la modificació per a l'exercici de 2018 i successius de les 
Ordenances fiscals següents: núm. 3.1. Taxes per serveis generals, núm. 3.10. Taxes per la utilització 
privativa del domini públic municipal i la prestació d'altres serveis, núm. 3.12. Taxes per l’estacionament 
regulat de vehicles a la via pública, núm. 3.15. Taxes per la utilització privada del funcionament de les 
fonts ornamentals, aprovades provisionalment pel Plenari del Consell Municipal en data 20 de juliol de 
2018, en el sentit dels informes que figuren a l’expedient.  
APROVAR definitivament la modificació per a l'exercici de 2018 i successius de les Ordenances fiscals 
següents: núm. 3.1. Taxes per serveis generals, núm. 3.10. Taxes per la utilització privativa del domini 
públic municipal i la prestació d'altres serveis, núm. 3.12. Taxes per l’estacionament regulat de vehicles a 
la via pública, núm. 3.15. Taxes per la utilització privada del funcionament de les fonts ornamentals, 
segons proposta de text que consta a l’expedient. 
PUBLICAR aquest acord i el text íntegre de la modificació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.” 
 
Contra l'esmentat acord els interessats podran interposar directament el recurs contenciós administratiu 
en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent a aquesta publicació. Tanmateix es podrà 
utilitzar qualsevol altre recurs que s'estimi convenient. 

 
 
Barcelona, 28 de setembre de 2018 
 
 
           
EL SECRETARI GENERAL 
Jordi Cases i Pallarés 
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Ordenança fiscal núm. 3.1 

 
TAXES PER SERVEIS GENERALS 

 
Art. 1r. Disposicions generals. D'acord amb allò que disposen l'article 106è de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i, específicament, l’article 57è del text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, i de conformitat amb els articles 15è i 19è del mateix text refós, s’estableixen taxes 
per la prestació de serveis generals que es regeixen pels articles 20è a 27è del text refós esmentat. 

 
Art. 2n. Fet imposable.  
Constitueixen el fet imposable de les taxes regulades en aquesta ordenança fiscal: 

1. La tramitació de llicències i altres documents expedits per l’Administració municipal 

2. La tramitació o elaboració, a instància de part, d’autoritzacions, informes tècnics, estudis i 
documents no regulades en altres ordenances fiscals, i en particular de: 

a) Les autoritzacions de transport escolar, previstes en el Real Decret 443/2001, de 27 d’abril, 
sobre condicions de seguretat en el transport d’escolars i de menors. 

b) Les targetes per a carrabines i pistoles accionades per aire o per un altre gas comprimit, no 
assimilades a escopetes, d’ànima llisa o ratllada i d’un sol tret o de tret semiautomàtic, i les 
armes utilitzables en les activitats lúdic -esportives d’airsoft  i paintball, segons allò previst a 
l’art. 105è del Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s’aprova el reglament 
d’armes. 

c) La  còpia autoritzada d’informes tècnics i de comunicats d’accidents de circulació. 

d) Els croquis d’instal·lacions de semàfors i diagrama de funcionament, i de senyals de 
circulació. 

e) Els informes d’homologació de Plans d’Autoprotecció per la Protecció civil local, previstos en 
el Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a 
adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. 

f) Les autoritzacions de sol·licituds d’ocupació de la via pública per a rodatges de pel·lícules, 
vídeos, enregistraments televisius, realització de maquetes i sessions fotogràfiques, 
mudances, bastides, grues i reserves. 

3. Les compulses de documents i les compareixences a instància de particulars per presentar a 
administracions alienes a l'Ajuntament de Barcelona. 

4. La digitalització o reproducció de documents, fotografies i plànols.  

5. La realització, a sol·licitud de l’interessat, de proves de contrast per determinar els nivells d’alcohol, 
estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues, mitjançant anàlisi clínica de sang, 
orina o altres anàlegs, quan el resultat d’aquesta prova verifiqui que els nivells d’alcohol en sang 
sobrepassen els límits màxims permesos per a la conducció de vehicles o denoti que existeix una efectiva 
incorporació o ingesta d’estupefaents o  psicòtrops, estimulants o altres substàncies anàlogues. 

6. L’activitat tècnica i administrativa municipal realitzada per tal de tramitar els processos de selecció 
del personal funcionari i laboral convocats segons l’oferta pública d’ocupació per l’Ajuntament de 
Barcelona, els seus organismes autònoms o entitats públiques empresarials. 

7. Les prestacions de serveis de la grua i del dipòsit municipal, en particular: 

a) La prestació del servei de retirada de vehicles, iniciada o completa, provocada per denúncia 
d'infracció de trànsit o incompliment de l’Ordenança de circulació, i en el seu cas, la 
utilització del servei de grua per a trasllat del dipòsit de trànsit (de curtes estades) al dipòsit 
de custòdia (llargues estades), quan es superin els 15 dies d’estada en aquell sense que el 
propietari procedeixi a la retirada del vehicle. 

b) La permanència de vehicles i altres en el dipòsit municipal, provocats per denúncia 
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d'infracció de trànsit o incompliment de les Ordenances municipals. 

c) La immobilització de vehicles per procediment mecànic 

d) La retirada, el trasllat i la permanència al dipòsit d’elements situats a la via pública sense 
autorització o que s’utilitzin en activitats no autoritzades desenvolupades a la via pública. 

e) La prestació de tanques de propietat municipal per a actes públics. 
 

8. Les activitats de control sanitari i la tramitació administrativa tendent a l'atorgament i renovació de 
l’autorització sanitària d’aquells establiments que per normativa ho requereixin, com ara els establiments 
de tatuatge, micropigmentació i pírcing, de conformitat amb l’art.14.2 del Decret 90/2008, de 22 d’abril, pel 
qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits 
higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques. 

9. Les actuacions derivades de la inspecció i el control sobre els habitatges declarats buits o 
permanentment desocupats a l’empara de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge de Catalunya o les 
normes legals que les substitueixin. Concretament l’activitat municipal, tant tècnica com administrativa, 
d’inspecció d’edificis i habitatges, efectuada a instància particular o d’ofici, en què es detectin aquestes 
utilitzacions anòmales dels habitatges, així com les ordres d’execució que se’n puguin derivar. 

 
Art. 3r. Subjectes passius. Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques que sol·licitin o 
provoquin els serveis o en interès de les quals siguin prestats aquests serveis, o bé siguin propietàries de 
béns ingressats en el dipòsit municipal. 

 
Art. 4t. No subjecció. No estaran subjectes a la taxa per permanència en el dipòsit municipal ni a la taxa 
per utilització del servei de grua previst als epígrafs I i II de l’apartat B de l’annex d'aquesta Ordenança en 
els casos següents: 
Quan el titular del vehicle l'hagi cedit a l'Ajuntament per al seu desballestament i la meritació de la taxa 
sigui posterior a la cessió esmentada. 
Quan els vehicles utilitzin el servei de grua o ingressin en el dipòsit municipal (els deu primers dies 
d’estada) per causa de necessitat (celebració d’acte públic autoritzat, obstaculització de neteja, reparació 
o senyalització de la via pública, sempre que, en tots aquests casos, no hagi hagut la corresponent 
senyalització amb la deguda anticipació), cas d’emergència, accident de circulació i en cas de sostracció o 
d’altres formes d’utilització del vehicle en contra de la voluntat del seu titular, degudament justificades. 
Quan el conductor comparegui abans que la Guàrdia Urbana hagi autoritzat la retirada del vehicle i 
personada la grua s’hagin iniciat els treballs de documentar la infracció o d’enganxament, i sempre que 
adopti les mesures necessàries per a fer cessar la situació irregular en la qual es trobava. En aquests 
casos, es suspendrà immediatament la retirada del vehicle.  
No estaran subjectes a la taxa per autoritzacions de sol·licituds d’ocupació de la via pública per a rodatges 
de pel·lícules, vídeos, enregistraments televisius, realització de maquetes i sessions fotogràfiques, 
mudances, bastides, grues i reserves, els serveis de recollida de béns i estris procedents de 
desnonaments judicials de domicili o en situació d’emergència que l’Ajuntament presti d’acord amb la 
cartera de serveis socials. 
 
Art. 5è. Exempcions i bonificacions.  
1. Estaran exempts de la taxa de drets d’examen en convocatòries de places d’oferta pública d’ocupació, 
els membres de famílies nombroses i de les famílies monoparentals de categoria especial. 
2. Estaran exempts de la taxa per autoritzacions de sol·licituds d’ocupació de la via pública per a rodatges 
de pel·lícules, vídeos, enregistraments televisius, realització de maquetes i sessions fotogràfiques, 
mudances, bastides, grues i reserves, amb independència de l'obligació de sol·licitar la llicència 
corresponent, l'Estat, la Generalitat de Catalunya i les entitats locals per la prestació de serveis públics, 
directament o a través de tercers. En el moment de la sol·licitud del permís, s’haurà d’adjuntar un 
document  que acrediti que la petició prové d’una administració pública. 
En el cas sol·licituds d’ocupació de la via pública per a rodatges de pel·lícules, vídeos, enregistraments 
televisius, realització de maquetes i sessions fotogràfiques, també estaran exempts d’aquesta taxa els 
centres d’ensenyament reglat que sol·licitin el permís com a exercici acadèmic. 
3. Estaran exempts de la taxa per a la verificació d’ús anòmal de l’habitatge en cas d’habitatge buit o 
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edificis d’habitatges buits, les administracions públiques i entitats que en depenguin, que tinguin 
competència en matèria d’habitatge, l’Ajuntament de Barcelona, les seves entitats públiques empresarials 
o les societats municipals quan el seu capital pertanyi íntegrament d l’Ajuntament i la seva activitat 
s’adreci a la promoció, construcció, manteniment o gestió dels habitatges amb protecció oficial, les entitats 
del tercer sector social de Catalunya de la xarxa d’habitatge d’inserció que regula el Pla per al dret a 
l’habitatge. 
4. En la taxa per a la verificació d’ús anòmal de l’habitatge en cas d’habitatge buit, s’estableix una 
bonificació, per raó de capacitat econòmica, del 90% en el pagament de la taxa quan es dóna obertura 
d’expedient per la utilització anòmala d’un habitatge o d’un edifici d’habitatges consistent en la seva 
desocupació permanent i injustificada per més de dos anys. La bonificació serà aplicada als subjectes 
passius que acreditin tenir un patrimoni net inferior als 500.000 euros i béns per valor inferior a 2 milions 
d’euros. 
5. Tindran una bonificació del 50% de la quota de la taxa de drets d’examen, els membres de famílies 
nombroses i de famílies monoparentals de categoria general. 
6. Tindran una bonificació del 50 % de la quota de la taxa per digitalitzacions i reproduccions de 
documents i fotografies sol·licitades, als centres del Sistema Municipal d’Arxius, que tingui per objectiu un 
treball d’investigació i que les sol·licitin estudiants, jubilats i persones en atur que acreditin aquesta 
condició. 
7. Tindran una bonificació del 100% de la quota de la taxa per informes d’homologació de Plans 
d’Autoprotecció per la Protecció civil local, previstos en el Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova 
el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció, les administracions i entitats de 
dret públic, i les entitats sense ànim de lucre que tinguin un interès general i les activitats que 
desenvolupin estiguin sotmeses a l’obligació de presentar un pla d’autoprotecció, quan l’activitat 
desenvolupada que exigeixi el Pla tingui una finalitat social o d’interès municipal reconegut, i l’exercici de 
la mateixa no tingui com a finalitat constituir una font de finançament pera l’entitat derivada de l’activitat o 
es activitats complementàries a ella. Les circumstàncies de la bonificació s’acreditaran en el mateix 
moment de presentació de la liquidació amb la quota bonificada. 

 
Art. 6è. Quota. Les taxes que cal satisfer són les que s'indiquen en l'annex d'aquesta Ordenança. 
 
Art. 7è. Normes de gestió, liquidació i tramitació.  

1. Les taxes establertes a l’article 2n, l’apartat 1r, apartat 2n. exclosa la lletra a), b) i f), 3r, 4t, 7è i 8è 
s’hauran de satisfer pel règim de liquidació en el moment de la prestació del servei o lliurament de l’efecte. 

2. En el supòsit de la taxa regulada en l’article 2n, apartat 5è, el cobrament es pot efectuar a través de 
dues vies en funció dels mitjans instrumentals de què disposi per a la seva gestió:  

a) Mitjançant dipòsit previ que es constituirà abans de la realització de les anàlisis de contrast, l’import 
del qual s’aplicarà al pagament de la contraprestació rebuda en el cas que el resultat de la prova de 
contrast sigui positiu, o es reintegrarà en cas contrari;  

b) Mitjançant liquidació emesa per l’òrgan competent, un cop efectuades les anàlisis i verificat que el 
nivell de alcohol en sang excedeix dels límits màxims permesos o que existeix una efectiva incorporació o 
ingesta d’estupefaents o  psicòtrops, estimulants o altres substàncies anàlogues. 

3. Les taxes establertes en l’article 2n, apartats 2n, lletra a) s’haurà de satisfer pel règim 
d’autoliquidació en el moment de tramitar la sol·licitud. 

4. Les taxes establertes en l’article 2n, apartats 2n, lletra b) s’haurà de satisfer pel règim 
d’autoliquidació , abans de presentar la corresponent sol·licitud de la concessió de la targeta d’armes. El 
pagament es podrà realitzar per via telemàtica o en entitat bancària autoritzada. 

5. Les taxes establertes en l’article 2n, apartats 2n, lletra f) s’haurà de satisfer pel règim 
d’autoliquidació pel procediment de segell mecanitzat adherit al document gravat. El pagament de la taxa 
es realitzarà un cop presentada la sol·licitud i abans de l’inici de l’actuació o l’expedient corresponent, el 
qual no es tramitarà fins que s’hagi efectuat l’ingrés de la taxa. 
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6. La taxa prevista a l’article 2n, apartat 6è, s’ha de satisfer en règim d’autoliquidació, abans de 
presentar la corresponent sol·licitud d’inscripció a les proves de selecció. El pagament es podrà realitzar 
per via telemàtica o en entitat bancària autoritzada.  

a) No s’admetrà el pagament fora del termini de presentació de sol·licituds d’inscripció concedit a 
l’efecte. 

b) La manca de pagament de la taxa en el termini establert per la presentació de sol·licituds 
determinarà la inadmissió de l’aspirant a les proves selectives. 

c) El model d’autoliquidació es podrà obtenir al portal de tràmits del web de l’Ajuntament de Barcelona, 
al web de la Hisenda municipal i a les oficines d’atenció al ciutadà.  

d) No serà procedent la devolució de la taxa de drets d’examen en supòsits d’exclusió de la 
convocatòria per causa imputable a la persona interessada. 

 7. Les taxes establertes en l’article 2n, apartats 9è, es meritaran un cop sigui ferma en via 
administrativa la resolució que declari la situació anòmala de l’habitatge per mantenir-lo desocupat més de 
dos anys sense causa justificada, i s’hauran de satisfer pel règim de liquidació.  

En cas que el subjecte passiu es trobi en un dels supòsits de exempció o de bonificació haurà de realitzar 
la sol•licitud corresponent a l’Ajuntament. Acompanyarà la seva sol•licitud amb les declaracions fiscals i 
altres justificants que acreditin la seva situació, sense perjudici dels que li puguin ser requerits per 
l’Ajuntament. 

 
Art. 8è. Infraccions i sancions. Cal atenir-se a allò que disposa l'Ordenança fiscal general. 

 
Disposició final. La present Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en data 
28 de setembre de 2018, començarà a regir a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. 
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ANNEX 
 

TARIFES 
 

A. SERVEIS GENERALS 

Epígraf I. Llicències, informes i altres prestacions relatius als àmbits de prevenció, seguretat i 
mobilitat; i de l’hàbitat urbà Euros 

1.1. Per cada autorització de transport escolar i de menors, de caràcter anual 14,67 
 

1.2. Concessió de targetes per a carrabines i pistoles accionades per aire o per un altre 
gas comprimit, no assimilades a escopetes, d'ànima llisa o ratllada i d'un sol tret, 
de tret semiautomàtic i les armes lúdic-esportives d’airsoft i paintball accionades 
per molla o resort i/o de tipus automàtic. 24,89 

1.3 Còpies autoritzades d’informes tècnics i de comunicats d’accidents de circulació als 
interessats, a les companyies o entitats asseguradores i als jutjats o tribunals.  

1.3.1 Informes sol·licitats per finestra:  
–Per cada informe (amb un màxim d’una fotografia)                                                                            
– Per cada fotografia addicional 

 
88,71 

3,73 
1.3.2 Informes sol·licitats per portal Internet: 

– Per cada informe (amb un màxim d’una fotografia) 
– Per cada fotografia addicional 

 
76,03 

3,12 
 Expedició d’informes tècnics sobre sinistres en els que hagi intervingut el servei de 

Prevenció, Extinció d'incendis i Salvament 
 

129,35 

1.4.     Croquis d’instal·lacions de semàfors i diagrama de funcionament, i de senyals de 
circulació 

 
69,82 

1.5 Plans de mobilitat de Districtes  
1.5.1 - Duplicat targeta d’accés 9,23 
1.5.2 - Duplicat targeta de resident 5,00 
1.6 Realització d’anàlisis clíniques de contrast   

1.6.1 Anàlisi clínica per detectar els nivells d’alcohol en sang 192,26 

1.6.2 Anàlisi clínica per detectar la presència de drogues tòxiques, estupefaents i/o 
substàncies psicotròpiques a l’organisme 

256,97 

1.7 Informes per homologació de plans d’autoprotecció per la protecció civil local 
 

698,82 

1.8 Autoritzacions de sol·licituds d’ocupació de la via pública per a rodatges de 
pel·lícules, vídeos, enregistraments televisius, realització de maquetes i sessions 
fotogràfiques, mudances, bastides, grues i reserves 

38,36 

1.9 Per la tramitació de llicència de terrassa en espai privat d’ús públic, d’acord amb el 
que estableix l’article 3r apartat b) de l’ordenança municipal de terrasses 

220,00 

1.10 Pels serveis de tramitació administrativa per a l'atorgament,  renovació i/o 
modificació de l’autorització sanitària dels establiments i instal·lacions on es 
realitzen pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing 

120,30 € 

1.11 Expedients per a la declaració de la utilització anòmala d’un habitatge o edifici 
d’habitatges 

 

1.11.1 Per cada expedient incoat per a la declaració de la utilització anòmala d’un 
habitatge o d’un edifici d’habitatges consistent en la seva desocupació permanent i 
injustificada per més de dos anys 

633 

1.11.2 Per cada requeriment obert per causa d’incompliment d’un requeriment anterior de 
cessament de la situació de la utilització anòmala d’un habitatge consistent en la 

286 
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seva desocupació permanent i injustificada per més de dos anys. 

1.12.1 Pels serveis de tramitació administrativa d’identificació i registre de Vehicles de 
Mobilitat Personal (VMP), bicicletes i cicles de més de dues rodes que 
desenvolupin una activitat d’explotació econòmica. 

19 

1.12.2 Pels serveis de tramitació administrativa d’identificació i registre de Vehicles de 
Mobilitat Personal (VMP), bicicletes i cicles de més de dues rodes per a ús 
particular 

9,5 

Epígraf II Informes, estudis i reproduccions de documents d’àmbit general Euros 

2.1 Compulses de documents a instància de particulars per presentar a 
administracions alienes a l'Ajuntament de Barcelona 

– Per cada full a una cara 
– Per cada full a doble cara 

 
 

4,38 
6,93 

2.2. Compareixences a instància de particulars per presentar a administracions alienes 
a l'Ajuntament de Barcelona 

– Per cadascuna 
 

18,31 
   
2.3 Fotocòpies, amb exclusió dels documents que la seva reproducció tingui establerta 

una tarifa específica.  
Per cada fotocòpia:  

– una sola cara 
– les dues cares 

0,09 
0,12 

2.4 Impressió en paper d'imatges ja digitalitzades  
 - DIN A-4 0,93 

 - DIN A-3 1,65 

 - DIN A-2 2,58 

2.5 Reproducció de plànols  
 - De 40 a 80 cm 4,21 
 - De 80 a 120 cm 7,88 
 - De 120 a 150 cm 9,63 
 - De 150 a 200 cm 11,74 
2.6 Subministrament d’informació urbanística informatitzada plànol 1:1.000 (€/ha en 

suport digital) 5,97 
2.7 Reproducció de microfilm  
 - Còpia en paper de microfilm fet 0,56 
 - Microfilm de microfilm 0,74 
2.8 Informes i estudis realitzats per les diferents àrees a instància de part  
 – per tècnic superior i hora 31,38 
 – per tècnic mitjà i hora 24,83 
 – per administratiu i hora 20,85 
Epígraf III Reproducció i digitalització de documents del Sistema Municipal d’Arxius  Euros 

   
3.1 Digitalitzacions b/n i color (no inclou el suport de lliurament)  
3.1.1 Fins a DIN A3 (jpeg 150 dpi) 0,35 

3.1.2 Fins a DIN A3 (tiff 300 dpi) 4,12 

3.1.3 A partir de DIN A2 (tiff 300 dpi) 5,15 
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3.1.4 Fotografia manual digital jpeg (6 mb aprox.) 7,20 

3.1.5 Fotografia manual digital tiff (50 mb aprox.) 18,00 

3.2 Suport de lliurament (aquest preu s'ha d'afegir al de digitalització)  

3.2.1 Subministrament DVD 1,87 

3.2.2 Subministrament CD 1,19 

   

Epígraf IV Pels serveis de tramitació tècnica i administrativa de les proves d’accés a les 
places convocades de l’oferta pública d’ocupació de l’Administració municipal 

Euros 

4.1 Processos d’oferta pública d’ocupació d’accés als grups A1 i A2 amb presentació 
de la sol·licitud per mitjans telemàtics 26,08 

4.2 Processos d’oferta pública d’ocupació d’accés als grups B, C1, C2 i altres amb 
presentació de la sol·licitud per mitjans telemàtics 16,12 

4.3 Processos d’oferta pública d’ocupació d’accés als grups A1 i A2 amb presentació 
de la sol·licitud per mitjans no telemàtics 52,16 

4.4 Processos d’oferta pública d’ocupació d’accés als grups B, C1, C2 i altres amb 
presentació de la sol·licitud per mitjans no telemàtics 32,24 

4.5 Quan els aspirants siguin persones que es trobin en situació de desocupació i que 
no percebin cap prestació econòmica, segons certificat expedit per l’oficina del 
servei d’ocupació corresponent, o bé persones amb discapacitat que acreditin una 
discapacitat igual o superior al 33%, mitjançant certificat emès per la institució 
competent, la quota serà zero.   
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Ordenança fiscal núm. 3.10 
 

TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC 
MUNICIPAL I LA PRESTACIÓ D'ALTRES SERVEIS 

 
Art. 1r. Disposició general, caràcter i objecte. D'acord amb allò que disposen l'article 106è de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i, específicament, l’article 57è del text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb els articles 15è a 19è del mateix text 
refós, s’estableixen taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal 
que es regeixen pels articles 20è a 27è del text esmentat, i pels serveis prestats per l'Ajuntament en els 
béns de domini públic estatal per autorització de l'article 115è.c) de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de 
costes i per aquesta Ordenança fiscal. 

 
Art. 2n. Fet imposable. Constitueix el fet imposable la utilització privativa o l’aprofitament especial del 
domini públic municipal i la prestació de serveis de gestió municipal sobre el domini públic estatal. 
 
Art. 3r. Supòsits de no subjecció. No es meritaran les taxes, amb independència de l'obligació de sol·licitar 
la llicència corresponent, en les utilitzacions o aprofitaments següents: 

a) Els guals corresponents als edificis historicoartístics o monumentals, mentre estiguin en obres. 
b) Els tancats de protecció de tota classe d'obres i bastides. 
c) L'ocupació vial mitjançant llocs de venda subjectes a les taxes per l’ús dels béns, les instal·lacions 

municipals i serveis dels mercats. 
d) Les ocupacions subjectes a les taxes regulades a l’Ordenança núm. 3.13 sobre serveis culturals. 
e) L'ocupació de la via pública per al rodatge de pel·lícules, vídeos, enregistraments televisius, 

realització de maquetes i impressió de fotografies sempre que no tinguin finalitat lucrativa, amb 
independència de l'obligatorietat d'obtenir la pertinent autorització municipal i de pagar els serveis que, amb 
tal motiu, es requereixin, com també les despeses originades pel deteriorament i els desperfectes que s’hi 
puguin causar. 

f)  Les zones de prohibició d'estacionament davant de les sortides d'emergència de locals, sempre 
que estiguin degudament autoritzades, segons l'Ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles  

g) L'ocupació de la via pública mitjançant carpes o corporis sempre que no tinguin finalitat lucrativa i 
s'instal·lin per a la promoció de la ciutat, quan així ho determini la llicència. 

h) Els usos d’identificació. S’entén per identificació tota acció encaminada a difondre entre el públic la 
informació de la mera existència d’una activitat en el mateix indret on aquesta activitat es duu a terme. 
Constitueixen ús d’identificació els missatges que es limitin a indicar la denominació social de persones 
físiques o jurídiques, el seu logotip, bandera, escut o l’exercici d’una activitat exercida directament per 
aquestes persones a l’immoble o lloc on es col·loqui la identificació. 
Els logotips o marques comercials no pròpies seran admesos com a ús d’identificació només en cas que 
correspongui a l’únic producte objecte de l’activitat. 

i) L’ocupació de la via pública  mitjançant senyals orientatius, instal·lats amb autorització municipal, 
previstos en la Llei sobre el trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial. 

j) L’ocupació de la via pública realitzada directament per entitats sense ànim de lucre (ESAL) pels 
aprofitaments el fi immediat dels quals sigui el desenvolupament d’activitats d’interès general que 
constitueixin el seu objecte social o finalitat. 
A aquest efecte es consideren ESAL: 
• les entitats sense fins lucratius a què es refereix l’article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de 

règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, i 
• la resta d’associacions. 
Per a la consideració d’aquest supòsit de no subjecció, les ESAL han de reunir aquests  requisits: 
1) Han d’estar inscrites en el registre públic corresponent. 
2) Han de perseguir finalitats d’interès general, com ara, entre altres, la defensa dels drets humans, 
l’assistència social i la inclusió social, les cíviques, educatives,  culturals, científiques, esportives,   
sanitàries o de tipus comunitari o veïnal, el lleure, la defensa del medi ambient i la protecció dels animals. 
3) Les persones fundadores, patrones, associades, representants o  membres dels òrgans de govern, i 
també llurs cònjuges, persones vinculades amb anàloga relació de convivència efectiva o parents fins el 
quart grau, no han de ser les destinatàries principals de les activitats. 
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4) Els càrrecs de l’entitat han de ser gratuïts. 
5) En cas de dissolució, el seu patrimoni s’ha de destinar a una entitat o finalitat d’igual naturalesa.  
6) Han de dedicar a la realització de les finalitats d’interès general almenys el 70 per 100 dels seus 
ingressos. 
7) L’activitat realitzada no ha de consistir en el desenvolupament d’explotacions econòmiques alienes a la 
seva finalitat estatutària. A aquest efecte, s’entén per explotació econòmica aliena qualsevol explotació no 
prevista a l’article 7 de la Llei 49/2002. 
8) Han d’estar al corrent de les obligacions comptables. 
El requisit 1 s’acredita mitjançant l’aportació de la inscripció. Els requisits 2, 3, 4 i 5 s’acrediten amb 
l’aportació dels estatuts o les regles fundacionals. Els requisits 6, 7 i 8 s’acrediten mitjançant una 
declaració responsable de la persona legal representant de l’entitat. 
 
No obstant l’anterior, no cal que acreditin els requisits 4, 5, 6 i 7 les ESAL per les ocupacions que 
impliquin el desenvolupament d’activitats d’especial interès cultural, sempre que, de forma motivada, un 
acord de la Comissió de Govern declari expressament el caràcter d’activitat d’especial interès cultural. 
 
Art. 4t. Obligats tributaris. 

1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques, 
com també les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que gaudeixin, 
utilitzin o aprofitin especialment o privativament el domini públic municipal en benefici propi i les 
que prestin serveis de gestió municipal sobre el domini públic estatal.  

2. Tenen la consideració de substituts del contribuent, en la taxa establerta per la utilització privativa o 
l’aprofitament especial per l’entrada de vehicles a locals i recintes a través de voreres, els propietaris de 
les finques o locals a les quals donin accés aquestes entrades de vehicles; els quals podran repercutir, si 
s’escau, les quotes sobre els respectius beneficiaris. 

3. Quan l’obligat tributari sigui Telefónica de España Sociedad Anónima Unipersonal, l’import de la 
taxa es considerarà englobada en la compensació en metàl·lic de periodicitat anual a què es refereix 
l’apartat 1r de l’article 4t de la Llei 15/1987, de 30 de juliol. 
La compensació anterior no serà en cap cas d’aplicació a les quotes meritades per les empreses 
participades per Telefónica de España Sociedad Anónima Unipersonal, encara que ho siguin íntegrament. 

 
Art. 5è. Exempcions. No estan obligats al pagament de la taxa, amb independència de l'obligació de 
sol·licitar la llicència corresponent: 

a) L'Estat, la Generalitat de Catalunya i les entitats locals pels aprofitaments propis dels serveis 
públics de comunicacions que explotin directament i per tots aquells que interessin 
immediatament la seguretat ciutadana o la defensa del territori nacional. 

b) Els partits polítics en període electoral. 
c) Els consolats i cambres de comerç estrangeres, en els casos de reciprocitat internacional. 
d) Els titulars de llicències o autoritzacions pel concepte, de col·locació de mercaderies o altres 

elements, quan se situïn davant dels locals d'entitats de caràcter oficial o cultural i siguin explotats 
directament per les entitats esmentades. 

e) Els titulars de reserves d'estacionament atorgades a persones amb discapacitat física. 
 

Art. 6è. Meritació de la taxa i període impositiu.  
1. Aquesta taxa es merita en el moment que s’inicia la utilització privativa o l'aprofitament especial del 

domini públic municipal i la prestació de serveis de gestió municipal sobre el domini públic estatal, encara 
que no se n’hagi sol·licitat o obtingut la corresponent llicència.  

2. Amb caràcter general, el període impositiu de la taxa serà el temps de l’aprofitament especial, la 
utilització privativa o prestació de serveis que correspongui en cada cas. 

3. En els supòsits d’utilització privativa o aprofitament especial i de prestació de serveis amb un termini 
anual, la taxa es meritarà l’u de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural. 
En els supòsits d’inici en la utilització privativa, l’aprofitament especial o prestació del serveis no 
coincident amb l’u de gener el període impositiu s’ajustarà als dies que faltin per acabar l’any natural. 
En els supòsits de cessament es farà el prorrateig de la quota d’acord amb els dies efectius en la 
utilització privativa, en l’aprofitament especial o prestació dels serveis. 
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Art. 7è. Quota tributària.  
1. Quan s’utilitzin procediments de licitació pública, l’import de la taxa estarà determinat pel valor 

econòmic de la proposició sobre la qual recaigui la concessió, autorització o adjudicació. 
2. Amb caràcter general, sens perjudici de les peculiaritats que determinats aprofitaments puguin 

establir, la quota tributària de la taxa estarà determinada per la fórmula següent: 
 

Quota tributària = PB x S x T x FCC x FCA x FCH 
 

On PB és la tarifa bàsica; S, la superfície en metres quadrats de la utilització o l’aprofitament; T, el temps 
en dies de la utilització o de l’aprofitament, sempre que no s’estableixi una durada mínima en altres 
articles de la present Ordenança; FCC, el factor corrector del carrer; FCA, el factor corrector de la classe 
d’utilització o d’aprofitament; i FCH, el factor corrector per als supòsits de guals a immobles destinats a 
habitatge. 

 
2.1. La tarifa bàsica (PB) per metre quadrat o fracció i dia d’utilització o d’aprofitament és de 0,4966 €. 
 
2.2. Regles per a l'aplicació del factor superfície (S): 

a) La superfície serà la que ocupi la utilització o l'aprofitament. 
b) La superfície per a tots els usos o aprofitaments serà com a mínim de dos metres quadrats. 
c) En el cas de guals i de reserva d'estacionament, de parada i prohibicions d'estacionament, la 
superfície serà igual a la longitud de l'aprofitament en la línia de la vorera arrodonida per excés 
multiplicada per una amplada de tres metres. 
d) Quan la utilització o l'aprofitament es faci mitjançant un vehicle, la superfície serà la de la seva 
projecció en el sòl. 
e) Es considera que l'espai mínim que ocupa un mòdul bàsic de vetllador (una taula amb quatre 
cadires és de 2,25 m2). En el cas d’un mòdul reduït de vetllador (una taula i dos cadires) la 
superfície mínima és de 1,20 m2. No es poden autoritzar més taules del nombre que resulti de 
dividir la superfície autoritzada per 2,25 m2 (mòduls bàsics) o per 1,20 m2 (mòduls reduïts). 
f) En el cas dels guals i zones de prohibició d'estacionament, els metres d'ocupació que passin de 
5 lineals es comptaran dobles. 
g) En el cas de gronxadors, cavallets i pavellons per a altres atraccions, cadires i tribunes, el factor 
superfície se substitueix pels mòduls següents: 
 
Superfície de cada instal·lació: 
Fins a 12 m2  125 
Més de 12 m2 i fins a 50 m2 250 
Més de 50 m2 i fins a 200 m2 375 
Més de 200 m2 i fins a 500 m2 500 
Més de 500 m2  Superfície real 
 

2.3. Regles per a l'aplicació del temps (T): 
a) El temps és el de la durada de la utilització, l'aprofitament o la prestació de serveis. 
b) Segons el termini, els usos, aprofitaments o prestacions de serveis poden ser anuals, 
semestrals o de temporada, trimestrals, mensuals, per a totes les festes i vigílies durant l'any, per a 
un nombre determinat de dies consecutius, per a un nombre de dies no consecutius durant un 
determinat període i per a la durada de les festes o fires autoritzades. 
c) Quan la llicència o autorització es concedeixi per a mesos, trimestres, festes o vigílies durant 
l'any, semestres, temporada o un any, es consideraran per al càlcul de la quota, respectivament, 
els mesos de 30 dies, els trimestres de 90 dies, les festes i vigílies de 128 dies, els semestres o 
temporada de 180 dies i els anys de 360 dies.  
d) En els altres casos, la quota es calcularà segons el nombre de dies d'ocupació efectiva, 
d’aprofitament o de prestació de serveis. 
 

2.4. Regles per a l'aplicació del factor corrector del carrer (FCC): 
a) El factor corrector del carrer és el determinat per a cada categoria de carrer als efectes de 
l'impost sobre activitats econòmiques, en el quadre següent: 
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Categoria carrer A B C D E, F i Z industrial 
Factor corrector 5,00 3,00 1,75 1,25 1,00 
 
b) A l’efecte d'assignació del factor corrector del carrer corresponent en la present taxa, s’han 
d’aplicar els criteris següents: 
- Als establiments situats als carrers, trams de carrers, indrets o llocs que no tinguin assignat 

específicament un factor corrector, els serà aplicat el factor 1,25. 
- Als aprofitaments i ocupacions situats en el subsòl de la via pública o en instal·lacions de 

serveis públics que s’estenguin pel subsòl de la ciutat, els serà aplicat el factor de situació 
que correspongui al de la sortida més propera a la via pública. 

- Als aprofitaments i ocupacions situats a la via pública els serà aplicat el factor corresponent a 
la finca més propera, i en el cas d’equidistància a dues finques de diferent categoria, els serà 
aplicat el factor corresponent a la finca que el tingui més alt. 

- Si en un mateix aprofitament o ocupació concorren dues vies públiques, se li aplicarà el factor 
corrector de superior categoria. 

 
2.5. El factor corrector de la classe d’ocupació o d'aprofitament (FCA) és el que correspon a cadascun de 

les següents ocupacions i aprofitaments: 
  

Ocupació o aprofitament Factor corrector 

a) Llocs de venda o terrasses en festes i fires  tradicionals o dintre del recinte d'activitats 
recreatives o al seu voltant i casetes per a la venda d'articles de pirotècnia, amb un 
mínim de cinc dies, amb independència del termini autoritzat en la llicència 

2,00000 

b) Terrasses closes 1,00000 

c) Llocs de venda amb instal·lacions fixes, carpes i quioscos en general, llevat dels quioscos 
de premsa 

1,00000 

d) Terrasses, taules i cadires com a elements annexos als establiments excepte els 
esmentats anteriorment  

 

- Situats en vies públiques de categoria A  0,18721 

- Situats en vies públiques de categoria B 0,16490 

- Resta de categories 0,15520 

e) Closos i envelats, per cada m2 o fracció i dia, amb un  mínim de 1.000 m2  0,05000 

f) Balls, concerts i representacions anàlogues, per cada m2 o fracció i dia, amb un mínim de 
1.000 m2 

0,05000 

g) Fires i esdeveniments de gran format, per cada m2 o fracció i dia: 
De 1.000 m2 a 5.000 m2 

Més de 5.000 m2 

0,10 

0,075 

h) Gronxadors, cavallets i pavellons per a altres atraccions, cadires i tribunes, per cada 10 
dies o fracció 

1,20000 

i) Guals  

1. En general  

- D'ús permanent 0,17460 

- Més de 8 hores fins a 12 hores 0,13580 

- Fins a 8 hores 0,11640 
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Ocupació o aprofitament Factor corrector 

2. Garatges i aparcaments subjectes als epígrafs d’IAE núm. 751.1, 751.2 i 751.3 0,10670 

3. Serveis de rentat i greixatge d'automòbils, serveis de taller de reparació d'automòbils, 
agències de transport i locals de compravenda de vehicles 

 

- De més de 8 hores i fins a 12 hores 0,09700 

- Fins a 8 hores 0,09220 

4. Guals d’accés a estacions de servei 0,09700 

5. En immobles destinats a habitatge el factor corrector (FCH) serà:  

– Superfície del garatge fins a 25 m2 0,70000 

– Més de 25 m2 fins a 50 m2 0,80000 

– Més de 50,1 m2 fins a 100 m2 0,90000 

- Més de 100,1 m2 1,00000 

j) Reserves d'estacionament i parada i zones de prohibició d'estacionament regulades en 
l'Ordenança de circulació de vianants i de vehicles 

0,05000 

k) Mercaderies a les voreres 1,00000 

l) Xurreries o bunyoleries 0,50000 

m) Venda no sedentària, segons allò que estableix l'article 15è de les Normes reguladores de 
les activitats desenvolupades a la via pública i activitats professionals, per ocupacions de més 
de 180 dies 

0,50000 

Per períodes d’ocupació inferiors s'aplicarà l'epígraf corresponent a "llocs de venda en festes i 
fires tradicionals"  

 

n) Venda de castanyes per períodes d’ocupació superiors a tres mesos  0,50000 

Per períodes d’ocupació inferiors s'aplicarà  l'epígraf corresponent a "llocs de venda en festes 
i fires tradicionals" 

 

o) Ocupacions per a realitzar activitats esportives, culturals o lúdiques sense ànim de lucre 
que no comporten la necessitat d’utilitzar els serveis municipals de neteja,   Guàrdia Urbana o 
SPEIS. 

 0,05 

p) Ocupacions per a realitzar activitats esportives, culturals o lúdiques sense ànim de lucre 
que comporten la necessitat d’utilitzar els serveis municipals de neteja,  Guàrdia Urbana o 
SPEIS. 

0,75 

q) Altres ocupacions no especificades anteriorment            
2,0000 

 
 

3. Altres aprofitaments subjectes a taxes fixes: 
 

(Imports en euros) 

a)Rodatges de pel·lícules, vídeos i enregistraments televisius de caràcter publicitari o 
comercial amb finalitat lucrativa, amb independència del pagament d'altres serveis que es 
requereixin i amb autorització municipal prèvia. Per cada dia i localització 

593,78 

b)Realització de maquetes i sessions fotogràfiques amb finalitat lucrativa, independentment 
del pagament d'altres serveis que es requereixin i amb autorització municipal prèvia. Per 
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cada dia i localització 332,72 

c)Quioscos de premsa: quotes anuals per unitat de quiosc. Activitat de venda de premsa i 
publicacions per grups  d'emplaçaments 

 

Grup 1 (antics grups 1 a 7) 1.737,11 

Grup 2 (antic grup 8) 9.372,02 

Grup 3 (antic grup 9) 9.372,02 

Grup 4 (antic grup 10) 6.477,85 

d)Mercat ambulant Eduard Aunós  

Parada de 4x2 m2 984,11 

Parada de 6x2 m2 1.273,95 

Parada de 8x2 m2 1.563,73 

e)Prestació de serveis de temporada a les platges, conforme a la Llei 22/1988, de 28 de 
juliol, de costes. 

 

1. Quiosc-bar amb WC i amb terrassa de 80 m2, situat a les diferents platges de la 
ciutat (període de març a novembre) 

 

21.663,47 

2. Quiosc-bar amb WC i amb terrassa de 100 m2, situat a les diferents platges de la 
ciutat (període de març a novembre) 

 

26.701,81 

3. Per cada grup de 100 hamaques, 100 para-sols, 25 caiacs o 25 patins i quiosc de venda 
de gelats de 4 m2, situats a les platges de la ciutat (període de març a novembre) 

 

2.023,08 

4. Terrassa vetllador de 50 m2 a les zones legalment autoritzades (període de març a 
novembre) 

 

3.472,52 

5. Terrassa vetllador de 75 m2 a les zones legalment autoritzades (període de març a 
novembre) 

 

5.208,78 

6. Terrassa vetllador de 100 m2 a les zones legalment autoritzades (període de març a 
novembre) 

 

6923,84 

7. Terrassa vetllador de 120 m2 a les zones legalment autoritzades (període de març a 
novembre) 

 

8.308,60 

8. Terrassa vetllador de 250 m2 a les zones legalment autoritzades (període de març a 
novembre) 

17.655,78 

f)Aprofitament temporal de llocs i espais destinats a l’ús comú dels parcs, jardins i platges, 
per dia o fracció 

 

1. Espais de 1a categoria: Parc de la Ciutadella, Jardins de Rubió i Lluch, Parc de Montjuïc 
(Jardins d’Amargós -Teatre Grec, Fossar del Castell de Montjuïc, Jardins de les escultures, 
Jardins de Laribal, Jardins Joan Brossa, Zones enjardinades Mies van der Rohe), Jardí de 
Can Sentmenat, Jardins de la Tamarita, Turó Park, Parc Güell, Parc del Laberint d’Horta, 
Roserar del parc de Cervantes, Jardins del Palau de Pedralbes, Parc de Mossèn Cinto 

 

3.753,36 



 

15 
 

Verdaguer, Parc de Mossèn Costa i Llobera, Parc Diagonal Mar, Jardins de Joan Maragall, 
Jardins de Vil·la Amèlia i Vil·la Cecília, Parc del Centres del Poblenou, i les platges de 
Barcelona 
2. Espais de 2a categoria (resta de parcs i jardins) 804,30 

g)Utilització de sanitaris públics automàtics als parcs i jardins 0,50 

h)Caixers automàtics d’entitats financeres oberts a la via pública, a menys de 80cm de línia 
de façana  

- Categoria A 855,00 

- Categoria B 513,00 

- Categoria C 299,00 

- Categoria D 213,00 

- Categoria E, F o Z 171,00 

i) Ocupacions en espais emblemàtics  amb finalitat no lucrativa per a esdeveniments que no 
siguin fires tradicionals, amb autorització municipal prèvia, per cada dia o fracció: 

- Plaça Catalunya 

- Avinguda Maria Cristina 

- Passeig de Lluís Companys 

- Plaça dels Àngels 

- Montjuïc: nivells Bohigas, Cadafalch i Cascades 

- Plaça de la Catedral 

- Moll de Marina. 

3.753,36 

j) Cessió d’ús de béns del domini públic per a sistemes i equips que donin cobertura a 
serveis de telecomunicacions d’interès municipal, institucional o de mercat: 

Small cells o microantenes: 

Alta per primera ocupació o compartició amb operadores 

Cessió d’ús per primera ocupació 

Cessió d’ús per compartició amb 2 operadores en el punt 

Cessió d’ús per compartició amb 3 operadores en el punt 

Cessió d’ús per compartició amb més de 3 operadores en el punt 

Cessió d’ús per ampliació 

Es considerarà un descompte en la quota anual per volum de punts instal·lats a 31 de 
desembre de l’any anterior al que s’efectua el càlcul: un 1% de rebaixa per cada 100 punts 
addicionals, a partir dels 100 primers, i de forma acumulativa fins arribar una rebaixa 
màxima del 14%. 
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k) Utilització del domini públic municipal dels equipaments municipals per incloure-hi les 
antenes de telefonia mòbil: 

Tipus d’espai A 

Tipus d’espai B 

Tipus d’espai C 

 

  

 10.710  

   12.030  

13.680  

 
 
Art. 8è. Reduccions de la taxa. 1. La taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini 
públic, amb motiu de la celebració de festes populars als barris, pot ser objecte de reducció per acord 
motivat de la Comissió de Govern, a proposta del Consell de Districte. Quan es tracti de fires tradicionals, 
caldrà atenir-se al que preveu l’Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics de Barcelona. 
2. L’import de la taxa es redueix un 90 per 100 quan la utilització privativa o l’aprofitament especial del 
domini públic sigui realitzat directament per entitats sense ànim de lucre (ESAL) i el fi immediat sigui el 
desenvolupament d’activitats d’interès general que constitueixen el seu objecte social o finalitat, en cas de 
no reunir algun dels requisits 1, 3, 4, 5, 6 o 7 de l’article 3.j. 

Art. 9è. Normes de gestió. 
 1. Amb caràcter general, la taxa per l’aprofitament especial o la utilització privativa i la prestació de 

serveis serà liquidada pels òrgans municipals competents per a la tramitació de la llicència o autorització. 
2. Les taxes amb meritació periòdica anual seran objecte d’un padró amb el contingut i requisits que a 

l’efecte estableix l’Ordenança fiscal general. Les quotes de la taxa incloses en padró seran posades al 
cobrament en les dates que figuren al calendari de cobraments que anualment aprova l’Ajuntament. 
 3. Les taxes per aprofitament especial dels caixers automàtics d’entitats financeres regulada en la 
lletra h) de l’article 7è, apartat 3r, seran objecte d’una autoliquidació anual en el termini que estableixi el 
calendari de cobraments aprovat per l’Ajuntament. En el supòsit que l’inici de l’aprofitament especial es 
produís amb posterioritat a la finalització del període d’autoliquidació anual, el contribuent haurà de 
presentar, en el termini de 30 dies hàbils comptadors des de l’inici de l’aprofitament, una autoliquidació pel 
període comprés entre la data d’inici i el 31 de desembre. 

 
Art. 10è. Responsabilitats dels subjectes passius.  

1. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial comporti la destrucció o el deteriorament del 
domini públic local, el beneficiari estarà obligat, sense perjudici del pagament de la taxa que correspongui, 
al reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ 
de l'import. 

2. Si els danys són de caràcter irreparable, s'haurà d'indemnitzar l'Ajuntament amb una quantitat igual 
al valor dels béns destruïts o a l'import del deteriorament efectivament produït. 

3. En cap cas l'Ajuntament no condonarà les indemnitzacions i el reintegrament a què es refereixen els 
apartats anteriors. 

 
Art. 11è. Infraccions i sancions. Pel que fa a la qualificació com a infraccions tributàries i a les sancions 
que corresponguin en cada cas, s’estarà al que disposa la Llei general tributària, i l’Ordenança fiscal 
general. 

 
Disposició transitòria. Mentre no es modifiqui la ponència on s’estableixen els criteris per assignar les 
categories fiscals de les vies públiques del municipi, la quota tributària dels aprofitaments constituïts per 
guals del barri de Les Planes, concretament els referits a l’epígraf i) Guals, punt 5 (immobles destinats a 
habitatge), serà el resultat d’aplicar un coeficient de 0,22 sobre la quota determinada de conformitat amb 
l’article 7è, apartat 2n, d’aquesta ordenança fiscal. 
Disposició final. Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en data 28 
de setembre de 2018, començarà a regir a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. 
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Ordenança fiscal núm. 3.12 

TAXES PER L’ESTACIONAMENT REGULAT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA (AREA) 

Art. 1r. Disposicions generals. 
1. D’acord amb allò que disposen l’article 106è de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, i específicament l’article 57è del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat 
pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i de conformitat amb els articles 15è i 19è de la mateixa 
Llei, s’estableix la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques, que es 
regeix pels articles 20è a 27è del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
2. Els conceptes relatius al règim d’estacionament a les vies públiques continguts en aquesta Ordenança 
s’interpretaran en els termes establerts a l’Ordenança de circulació de vianants i de vehicles de 16 de 
maig de 2017,, o norma que la substitueixi. 
L’estacionament en les places regulades pel sistema de l’estacionament regulat de Barcelona (anomenat 
AREA, en endavant), subjectes o no a taxa, requereix de l’obtenció prèvia de comprovant, ja sigui per 
parquímetre o electrònic, expedit per l’Ajuntament. L’obtenció del comprovant podrà requerir la 
identificació de la matricula del vehicle, ja sigui al parquímetre o be als altres mitjans habilitats per 
l’Ajuntament de Barcelona.  
L’Ajuntament podrà establir en la senyalització reglamentària aquelles places en que l’estacionament es 
reservarà a l’obtenció d’un determinat tipus de comprovant. 
3. Els ingressos obtinguts per l’aplicació de la taxa regulada en aquesta Ordenança aniran destinats a 
finançar actuacions orientades a impulsar la mobilitat sostenible. 
 
Art. 2n. Fet imposable. 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa regulada per aquesta Ordenança l’estacionament de vehicles de 
tracció mecànica de més de dues rodes a les vies públiques d’aquest municipi en règim d’estacionament 
regulat (AREA), dins les zones i horaris determinats per Decret d’Alcaldia. 
2. Als efectes d’aquesta taxa, es considera estacionament qualsevol immobilització d’un vehicle la durada 
del qual passi de dos minuts, sempre que no estigui motivada per imperatius de circulació o força major. 
En el cas dels residents, es considera que existeix un únic estacionament amb independència del nombre 
de vegades que s’estacioni, sempre que l’estacionament tingui lloc a la zona autoritzada de residència 
corresponent i dins del període temporal cobert per la taxa pagada. 
3. A l’estacionament a l’AREA, que constitueix el fet imposable d’aquesta taxa, s'hi distingeixen cinc tipus 
de places regulades: 
a) Places d’AREA Blava: 
L’estacionament en aquestes places requereix l'obtenció prèvia d’un comprovant expedit per l’Ajuntament. 
b) Places d’AREA Exclusiva per a residents: 
L’estacionament en aquestes places requereix l'obtenció prèvia d’una targeta de resident i d’un 
comprovant, i estan destinades exclusivament als residents autoritzats a estacionar en aquella zona. 
c) Places d’AREA Verda: 
L’estacionament en aquestes places, destinades a l’ús no exclusiu de residents, requereix: 

c.1. Per als residents, l'obtenció prèvia d’una targeta de resident i d’un comprovant. 
c.2. Per als no residents, l'obtenció prèvia de comprovant. 

d) Places d’AREA DUM.( Distribució Urbana de Mercaderies). 
L’estacionament en aquestes places, reservades a vehicles destinats al transport de mercaderies en 
operacions de càrrega i descàrrega, requereix l'obtenció prèvia d’un comprovant expedit per l’Ajuntament 
pels mitjans habilitats per aquest. 
e) Places de Area Zonabus  (per a autocars). 
L’estacionament en aquestes places, reservades per autocars, requereix l'obtenció prèvia d’un 
comprovant expedit per l’Ajuntament pels mitjans habilitats per aquest. Els autocars no podran estacionar 
a les zones determinades pels punts a,b,c i d, d’aquest article. 
 
Art. 3t. No subjecció. 
1. No està subjecte a la taxa regulada per aquesta Ordenança l’estacionament dels vehicles següents: 
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a) Els vehicles en servei oficial, degudament identificats, que siguin propietat d’organismes de l’Estat, la 
Comunitat Autònoma o les entitats locals i que es destinin directament i exclusivament a la realització dels 
serveis públics de la seva competència, quan estiguin prestant aquests serveis. 
b) Els vehicles destinats a l’assistència sanitària que pertanyin a la Seguretat Social o a la Creu Roja i les 
ambulàncies. 
c) Els vehicles propietat de persones amb discapacitat física, sempre que tinguin l’autorització prevista al 
Decret 97/2002 que regula el model de targeta d’estacionament de persones amb discapacitat. Aquesta 
targeta haurà d’estar col·locada a l’interior del vehicle. Ha de ser visible des de l’exterior. Ha de ser 
l’original. 
d) Els vehicles de representacions diplomàtiques acreditades a Espanya, identificats externament amb 
plaques de matrícula diplomàtica, i els vehicles identificats i registrats com Consols Honoraris de 
Barcelona, a condició de reciprocitat. 
 
Art. 4r. Subjectes passius. 
1. Estan obligats al pagament de la taxa els conductors residents i no residents que estacionin els 
vehicles en places d’AREA en els termes previstos en l’article 2 anterior. 
2. Tenen la consideració de conductors residents, als efectes d’aquesta Ordenança, les persones físiques 
que figurin empadronades a les zones regulades i disposin d’un vehicle de més de 2 rodes i que no superi 
els 6 metres de longitud, els 3.500 kg de PMA, i un nombre de 9 passatgers com a màxim, per algun dels 
títols següents: 

a) Per constar com a titular o com a conductor principal a la pòlissa d’assegurança d’un vehicle 
donat d’alta en aquest municipi per l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
b) Per constar com a conductor principal a la pòlissa d’assegurança d’un vehicle de l’empresa on 
treballa o amb la que mantingui un contracte mercantil de prestació de serveis en el cas de ser 
autònom. En cas que a la pòlissa no consti ningú o consti la pròpia empresa com a conductora, 
serà necessari aportar també una declaració subscrita pel representant legal de l’empresa on 
presti els seus serveis, en la qual es manifesti l’adscripció del vehicle a la seva persona. 
c) Com a conductor principal d’un vehicle del qual disposi en règim de rènting, leasing o en 
lloguer estable, superior a tres mesos, per empresa l’objecte social de la qual prevegi aquesta 
activitat, ja sigui al seu nom o al nom de l’empresa on treballa o amb la que mantingui un 
contracte mercantil de prestació de serveis en el cas de ser autònom. 
d) les persones físiques que compleixin amb algun dels títols anteriors (a, b ò c), si són alhora 
titulars d’un comerç amb establiment obert al públic a peu de carrer en una altra zona de 
residents de l’AREA. 

3. Els conductors, residents i no residents de vehicles classificats com “Cero emisiones” per la Dirección 
General de Tráfico. 
Els titulars de vehicles classificats com “Cero emisiones” per la Dirección General de Tráfico que formin 
part de flotes de 6 o més vehicles i que resultin autoritzats per l’Ajuntament, d’acord amb l’article 7.6.  
4. Els agremiats a aquells gremis o col·legis professionals que, atesa la necessitat d’usar el seu vehicle 
privat per al desenvolupament de la seva activitat, hagin signat un conveni amb l’Ajuntament de Barcelona 
a aquest efecte. 
5. Els conductors d’autocars que estacionin a les places de ZonaBus. 
 
Art. 5t. Quotes. 
1. Les tarifes a aplicar són les que es fixen en l’Annex d’aquesta Ordenança. 
2. En l’aplicació de les tarifes anteriors es tindrà en compte el següent: 

a) En les places d’AREA Blava. 
Els residents i els no residents estan subjectes a les mateixa tarifa, la prevista a l’apartat A) d el’annex 
d’aquesta ordenança. 
b) En les places d’AREA Exclusiva per a residents. 
Els obligats al pagament que disposin de targeta de resident per a la zona autoritzada d’estacionament 
hauran de satisfer la taxa prevista en l’apartat B) de l’annex d’aquesta ordenança. 

     c)Places d’AREA Verda. 
c.1.Els obligats al pagament que disposin de targeta de resident per a la zona autoritzada 
d’estacionament hauran de satisfer la taxa prevista en l’apartat B) de l’annex d’aquesta Ordenança. 
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c.2.Els obligats al pagament que no disposin de targeta de resident per a la zona on pretenen 
estacionar el vehicle hauran de satisfer la taxa prevista a l’apartat A de l’annex. 

3. Els conductors de vehicles classificats com “Cero emisiones” per la Dirección General de Tráfico que 
compleixin allò previst al punt 5 i 6 de l'article 7è hauran de satisfer la tarifa especial per vehicles elèctrics 
prevista a l'apartat E) de l'Annex utilitzant la targeta acreditativa de la seva condició 
4. Els conductors de vehicles destinats al transport de mercaderies, en operacions de càrrega i 
descàrrega, quan estacionin el vehicle en places d’AREADUM, hauran de satisfer la tarifa especial 
prevista a l’apartat D de l’annex d’aquesta ordenança. 
5. Els conductors d’Autocars que compleixin el previst al punt 5 de l’article 4 sobre autocars se’ls aplicarà 
la tarifa especial prevista a l’apartat C de l’Annex d’aquesta Ordenança. 
 
Art. 6è. Pagament de la taxa.  
1. L’obligació del pagament d’aquesta taxa neix, amb caràcter general, cada vegada que es fa ús de 
l’estacionament dins dels horaris establerts. 
 
2. En el cas dels residents, l’obligació del pagament de la taxa corresponent s’exigirà, per una sola 
vegada, a l’inici del període temporal cobert i donarà dret a estacionar a qualsevol de les places lliures 
d’ús exclusiu o no exclusiu de residents dins la seva zona de residència, amb independència del nombre 
de vegades que hi estacionin, i dins del període cobert. 
3. Per Decret d’Alcaldia es podrà eximir del pagament de la taxa per raons d’interès públic, en 
determinades zones i periodes. Aquest Decret establirà el període i zones afectades per l’exempció. 

Art. 7è. Normes de gestió i recaptació. 
1. El pagament de la taxa haurà d’efectuar-se mitjançant la utilització dels parquímetres instal·lats en 
cadascuna de les zones d’estacionament o a través dels mitjans habilitats amb aquesta finalitat. 
2. El comprovant acreditatiu del pagament de la taxa s'ha de col·locar a la part interna del parabrisa en 
lloc visible des de l’exterior. És obligatori i indispensable que totes les dades del tiquet siguin clarament 
visibles per comprovar la seva validesa. No seran vàlids doncs com comprovant els que el seu estat no 
permeti ser verificats pel dispositiu de vigilància. No s’haurà de col·locar comprovant a la part interna del 
parabrisa quan el comprovant digital s’hagi obtingut mitjançant el sistema de pagament per telèfon mòbil o 
qualsevol altre sistema telemàtic habilitat per l’Ajuntament de Barcelona3. Si s’utilitzen diversos tiquets per 
a un mateix estacionament, s’han d’exposar de tal manera que l’inici del període de validesa de l’un 
coincideixi amb el final del període de validesa de l’anterior, sense que la durada de l’estacionament pugui 
excedir els períodes màxims que estableix l’Annex d’aquesta Ordenança. 
4. Residents. 

4.1. Els residents disposaran d’una targeta de resident acreditativa de la seva condició a què es 
refereix l’article 2. d’aquesta Ordenança. Les targetes de resident seran atorgades per 
l’Ajuntament i seran remeses d’ofici amb caràcter general o sol·licitud prèvia dels residents que 
reuneixin els requisits enumerats en l’article 4t punt 2 d’aquesta Ordenança. La targeta de 
resident li permetrà estacionar, en règim de resident, els vehicles autoritzats en la zona que li 
correspon. La targeta de resident durà incorporades les matrícules d’aquests vehicles. Les zones 
vindran determinades en el decret d’alcaldia de fixació de zones.  
4.2. Els residents amb dos o més vehicles rebran dues targetes. L’emissió de duplicats 
posteriors, a sol·licitud dels residents, restaran subjectes a la taxa regulada en l’ordenança 3.1 de 
serveis generals, excepte en el cas de mal funcionament i previ lliurament de la targeta antiga. 
4.3. Els residents que estacionin en places d’AREA exclusives per a residents o en places 
d’AREA Verda, i dins de la seva zona de residència, podran optar pel pagament avançat 
d’aquesta taxa de un dia o de varis, i com a màxim fins al darrer dia laborable de l’any. La tarifa 
es pagarà a través dels mitjans habilitats a l’efecte 
4.4. Els obligats al pagament de la taxa amb condició de resident que no hagin estat sancionats 
per cap de les infraccions establertes a l’ordenança de circulació de vianants i de vehicles, a la 
Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial i al reglament general de 
circulació, o normativa que els substitueixi, durant el 12 mesos anteriors, se’ls aplicarà la 
bonificació prevista al punt 3 del apartat B de l’Annex d’aquesta ordenança, exclusivament a la 
seva zona autoritzada d’estacionament, a través dels mitjans habilitats a tal efecte. A aquests 
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efectes, el mes d’octubre de cada any, es comprovarà que en els 12 mesos anteriors, no 
existeixen sancions fermes per les infraccions esmentades. 
4.5. En el cas de persones que disposin del vehicle, mitjançant contracte en règim de rènting, 
Leasing o lloguer, subscrit al seu nom, hauran de sol·licitar la targeta de resident amb aportació   
de l’ original i còpia del contracte esmentat. En el cas de realitzar el tràmit telemàticament, el 
contracte de l’empresa de rentin, leasing o lloguer, a aportar,  haurà de ser compulsat per un 
notari 
4.6. En el cas de persones persones que tinguessin la disponibilitat del vehicle, mitjançant 
contracte de rènting, Leasing o lloguer, subscrit a nom de l’empresa en la qual prestin els seus 
serveis, hauran de sol·licitar la targeta de resident amb aportació de original i còpia del contracte 
esmentat o certificat original de l’empresa de rènting, Leasing o lloguer on consti la duració del 
contracte, la matricula i el conductor habitual del vehicle. En el cas de realitzar el tràmit 
telemàticament, el contracte o el certificat de l’empresa de renting leasing o lloguer, haurà de ser 
compulsat per un notari. 
4.7. En el cas dels residents titulars d’un comerç que es vulguin acollir a la condició de l’article 4r 
punt 2 apartat d) d’aquesta ordenança, podran optar per canviar, de la zona de residència on 
figurin empadronats a la zona de residència que correspongui l’adreça del domicili del seu 
comerç. Amb aquest canvi es renunciarà a la condició de resident de la seva zona de residència i 
podrà gaudir de les condicions de resident de l’AREA a la zona del seu comerç només de dilluns 
a divendres. Només s’acceptarà un canvi per resident i comerç. Hauran d’acreditar que són 
titulars d’una activitat comercial amb establiment obert al públic, mitjançant la declaració censal 
presentada davant l’Agència Estatal d’Administració Tributària (models 036 o 037) per les 
activitats classificades a la secció 1a, divisió 6a, epígrafs dels grups 611 a 665 ambdós inclosos 
en l’impost sobre activitats econòmiques; o la certificació d’alta en el cens d’empresaris, 
professionals i retenidors de l’AEAT, exercint una activitat classificada entre els epígrafs 
anteriorment descrits, o l’últim rebut del preu públic de residus comercials i industrials 
assimilables als municipals referent a les activitats compreses als epígrafs de l’Impost sobre 
activitats econòmiques anteriorment detallades. També hauran de presentar una fotografia on 
aparegui el comerç i que permeti comprovar que està a peu de carrer, o qualsevol mitjà de prova 
acceptat en dret que ho acrediti. 

 
5. En el cas de persones, residents o no residents, que disposin de vehicles classificats com “Cero 
emisiones” per la Dirección General de Tráfico, segons descrit a l’article 4 punt 3 hauran de presentar la 
fitxa tècnica del vehicle acreditativa d’aquestes condicions. L’Ajuntament els facilitarà una targeta 
electrònica identificativa per cada vehicle que permetrà al conductor treure un comprovant al parquímetre, 
virtual o d'un sistema equivalent conveniat, que permeti el mateix reconeixement del vehicle. Hauran de 
respectar el temps màxim aplicable d’estacionament segons la seva condició a cada zona regulada. 
 
6. Els titulars de flotes de vehicles classificats com “Cero emisiones” per la Dirección General de Tráfico  
de 6 o més vehicles d’aquest tipus podran excedir la durada indicada en apartat E1) de l’annex si el titular 
de la flota ha formalitzat un conveni amb l’Ajuntament de Barcelona que prevegi el seguiment, control i 
avaluació de l’ocupació real total de places d’estacionament regulat amb un sistema telemàtic i sempre 
que els vehicles es destinin a ús propi del titular de la flota. De l’aprovació d’aquest conveni es donarà 
compte al Plenari del Consell Municipal. En aquest cas, el promig diari d’hores d’estacionament en les 
places d’estacionament regulat no podrà excedir de les 6 hores/dia/vehicle en servei, o aquell que es 
determini per Decret d’Alcaldia. 
 
7. Els agremiats segons descrit a l’article 4 punt 4: 
- podran accedir a la tarifa especial definida a l’apartat F de l’annex d’aquesta ordenança. A tal efecte, 
adquiriran directament al seu gremi o col•legi una targeta professional de prepagament, mitjançant la qual 
podran treure el comprovant en els parquímetres en les condicions de dita tarifa. 
- podran accedir a les condicions definides a l’apartat D de l’annex d’aquesta ordenança. 
 
8. Els conductors no residents que, havent estacionat el vehicle en una de les places regulades, hagin 
estat denunciats per la superació del límit horari indicat en el comprovant, podran enervar els efectes de la 
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denúncia, si el temps excedit no supera la meitat del temps pel qual s’ha pagat. En el cas dels autocars en 
zones d’estacionament amb reserva, l’enervació no serà possible. 
 
9. Els conductors residents que, havent estacionat el vehicle en places d’AREA Exclusiva per a residents 
o en places d’AREA Verda, i dins la seva zona de residència, hagin estat denunciats per manca de 
comprovant, podran enervar els efectes de la denúncia si des del final del temps autoritzat a l’últim 
comprovant vàlid pagat no ha transcorregut un dia dels que està regulat l’obligació de pagament. 
 
10. Els conductors de vehicles destinats al transport de mercaderies, en operacions de càrrega i 
descàrrega que, havent estacionat el vehicle en una de les places de AreaDUM, hagin estat denunciats 
per la superació del límit horari autoritzat indicat en el comprovant electrònic, podran enervar els efectes 
de la denúncia, si el temps excedit no supera en una hora el temps autoritzat. 
 
11. L’enervació dels efectes de la denúncia es farà mitjançant l’obtenció d’un comprovant especial expedit 
pel mateix aparell multiparquímetre, així com pels mitjans telemàtics que l’Ajuntament habiliti a tal efecte. 
 
Disposició addicional. Tot allò previst en aquesta Ordenança, que resti sotmès a l’actuació de 
l’Ajuntament, serà desenvolupat mitjançant Decret d’Alcaldia. 
 
Disposició final. Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en data 28 
de setembre de 2018, començarà a regir  a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona  amb l’excepció d’aquelles modificacions què precisin d’adaptacions logístiques per a la seva 
aplicació o tècniques en els aplicatius de gestió, que es produirà l’entrada en vigor quan dites adaptacions 
ho permetin i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. 
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ANNEX 

ESTACIONAMENT REGULAT EN VIES PÚBLIQUES 

A. Places d’AREA Blava i Area Verda (per a no residents) 
 
1. Component base: 

1.1. Places d’AREA Blava: 
Area Blava A: 

Durada màxima permesa per vehicle: segons indiqui la senyalització 
Import: 2,5 euros/hora. 

Area Blava B: 
Durada màxima permesa per vehicle: segons indiqui la senyalització 
Import: 2,25 euros/hora. 

Area Blava C: 
Durada màxima permesa per vehicle: segons indiqui la senyalització 
Import: 1,96 euros/hora. 

Area Blava D: 
Durada màxima permesa per vehicle: segons indiqui la senyalització 
Import: 1,08 euros/hora. 
 

1.2. Places d’AREA Verda (per a no residents): 
Area Verda A: 

Durada màxima permesa per vehicle: segons indiqui la senyalització 
Import: 3 euros/hora. 

Area Verda B: 
Durada màxima permesa per vehicle: segons indiqui la senyalització 
Import: 2,75 euros/hora. 

 
2. Component variable (igual per a places d’AREA Blava i Verda per a no resident): 

2.1. Per episodi de contaminació: 
En el cas que hi hagi activat un episodi de contaminació s’incrementarà al component 
base la quantitat de 2 euros/hora en tots els cassos, excepte en els “Eco” i els “cero 
emisiones”, en que excepcionalment serà de 0,0 euros/hora. 
 

3. La tarifa a aplicar serà la suma dels components base i variable, amb la excepció de les tarifes 
especials, que s’aplicaran segons s’indica en cada cas. 
 
4. Els components variables seran aplicables a partir de la indicació per part de l’Ajuntament.  
 
5. La activació/desactivació de episodi de contaminació, i el criteris d’aplicació els dictaminarà la autoritat 
competent. La aplicació del component variable per episodi de contaminació tindrà una demora suficient 
des de l’activació, a efectes de comunicació a usuaris. L’Ajuntament podrà limitar el nombre d’operacions 
d’estacionament els dies en que hi hagi episodi de contaminació. 
 
B. Places d’AREA exclusives per a residents i Places d’AREA Verda (per a residents) 
 
Targeta de resident: gratuïta. 
Durada màxima permesa per vehicle: 7 dies naturals 
 
1. Component base 
 Import: 0,2 euros/dia amb un màxim d’1 euro/setmana 

 
2. Vehicles d’un mateix titular. 

Les operacions d’estacionament realitzades pels vehicles de titulars de mes de un vehicle tindran 
un import afegit de 0,05 euros/dia. 
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3. Bonificació per no denuncies 

Bonificació del 0,2 euros/dia i vehicle 
 
4. La tarifa a aplicar serà la obtinguda sumant els punts 1 a 3 anteriors, amb la excepció de les tarifes 
especials, que s’aplicaran segons s’indica en cada cas. 
 
5. L’Ajuntament podrà limitar el nombre d’operacions d’estacionament els dies en que hi hagi episodi de 
contaminació. 
 
 
C. Places d’AREA ZonaBus Blava (Autocars):  
 

ÀREA Zonabus Blava A: 
Durada màxima permesa per vehicle: segons indiqui la senyalització 
Import: 6 euros/hora.  
Aquesta tarifa augmentarà a 9 euros entre abril i octubre en la franja horària entre les 
11h i les 16h. 
 

ÀREA  ZonaBus Blava B: 
Durada màxima permesa per vehicle: segons indiqui la senyalització. 
Import: 3 euros/hora. 

 
ÀREA ZonaBus Blava entorn Font Màgica: Zona d’estacionament especial amb reserva 
determinada per Decret d’Alcaldia. 

Durada màxima permesa per vehicle: segons indiqui l’autorització de reserva 
d’estacionament o la senyalització. 
Import: 45 euros/per franja d’estacionament. 

 
 
D. Places d’AREA DUM.( Distribució Urbana de Mercaderies) 

Durada màxima permesa per vehicle: segons indiqui la senyalització  
En el cas concret de vehicles classificats com “Cero emisiones” per la Dirección General de 
Tráfico  autoritzats per a l’estacionament en places d’ÀREA DUM, la duració màxima serà de 30 
minuts addicionals a allò que determini el senyal. 
En el cas concret del vehicles autoritzats per a l’estacionament en places d’ÀREA DUM i que 
compleixin amb l’esmentat al art. 4 punt 4: 

- La duració màxima serà de fins a 2 hores en les franjes compreses entre les 8 i les 10 h, i entre 
les 14 i les 20 h (dins dels horaris de regulació establerts per la senyalització). 

- Addicionalment, aquests vehicles podran obtenir fins a 6 permisos especials per mes, que 
permetràn una duració màxima de fins a 6 hores en la franja compresa entre les 14 i les 20 h 
(dins dels horaris de regulació establerts per la senyalització). 

Import: 0,00 euros/temps límit autoritzat. 

E. Tarifa especial per a Vehicles classificats com “Cero emisiones” per la Dirección General de Tráfico.  
1. estacionament a places d’AREA Blava i Verda (per a no residents) 

Targeta identificativa: gratuïta. 
Durada màxima permesa per vehicle: la mateixa que es determina per als vehicles no 
classificats  com “Cero emisiones” indicada a la senyalització. 
Import en tots els cassos: s’aplicarà la tarifa del apartat A, excepcionalment bonificada al 
100%. En el cas de vehicles dels que no es pugui disposar de les dades necessàries per 
a la determinació de la classificació del vehicle, la bonificació no aplicarà. 
 

2. estacionament a places d’AREA Verda (per a residents) i les zones exclusives per residents 
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Targeta identificativa: gratuïta. 
Durada màxima permesa per vehicle: 7 dies. 
Import en tots els cassos: s’aplicarà la tarifa del apartat B, excepcionalment bonificada al 
100%. En el cas de vehicles dels que no es pugui disposar de les dades necessàries per 
a la determinació de la classificació del vehicle, la bonificació no aplicarà. 
 

F. Tarifa especial gremis i col·lectius professionals  
Aplica solament a les places d’AREA Verda (per a no residents)  
S’aplicarà la tarifa de 2,5 €/h 

 
G. Cobrament de la tarifa 
El cobrament es farà arrodonint al múltiple de cinc cèntims d’euro, a la baixa. 
En el cas de pagament per mòbil, el cobrament s’efectuarà arrodonint al múltiple d’un cèntim d’euro, a la 
baixa. Per a l’ús d’aquest canal de pagament, l’Ajuntament podrà aplicar un 5% de bonificació respecte de 
la tarifa resultant. 
 
H. Enervació dels efectes de denúncia 
Enervació dels efectes de una denuncia. Amb caràcter general, l’import del  comprovant especial 
necessari és de 7 euros per a tots els vehicles. 
En el cas dels als autocars es 7 euros.  
En el cas de vehicles destinats al transport de mercaderies que, havent estacionat el vehicle en una de les 
places d’AreaDUM, hagin estat denunciats per la superació del límit horari autoritzat indicat en el 
comprovant electrònic, l’import del comprovant especial es de 7 euros. 
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Ordenança fiscal núm. 3.15 

TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVADA DEL FUNCIONAMENT DE LES FONTS ORNAMENTALS 

 

Art. 1r. Disposicions generals. D’acord amb allò que disposen l’article 106è de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i, específicament, l’article 57è del text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, i de conformitat amb els articles 15è a 19è del mateix text refós, es fixen les taxes 
per la utilització privada del funcionament de les fonts municipals, que es regeixen pels articles 20è a 27è 
del text refós esmentat. 

Art. 2n. Fet imposable. Constitueix el fet imposable de les taxes regulades en aquesta Ordenança: 

a) La utilització privada del funcionament de les fonts ornamentals. 

b) L’engegada i funcionament de les fonts ornamentals per al rodatge de pel·lícules, vídeos, 
enregistraments televisius i impressió de fotografies, o d’altres esdeveniments, dins de l’horari de 
funcionament establert per l’Ajuntament, amb independència de l’obligatorietat d’obtenir 
l’autorització municipal pertinent. 

Art. 3r. Subjectes passius.  

1. Són subjectes passius d’aquestes taxes les persones físiques o jurídiques que disposin, utilitzin o 
aprofitin especialment o privadament el funcionament de les fonts ornamentals en benefici propi. 

2. No estan obligats al pagament de la taxa, amb independència de l’obligació de sol·licitar la llicència 
corresponent: 

Els organismes de l’Estat, de la Generalitat de Catalunya, de la província de Barcelona i del municipi de 
Barcelona, i les entitats locals que en formin part. 

Entitats benèfiques, pels aprofitaments directament relacionats amb els seus fins benèfics. 

Els partits polítics en període electoral. 

Art. 4t. Quota. La quota tributària serà la resultant d'aplicar les tarifes següents: 

1. Fonts ornamentals amb superfície més petita de 50 m2 

 Per engegada 280,40 

Per hora de funcionament sense il·luminació 12,30 

Per hora de funcionament amb il·luminació 15,38 

  2. Fonts ornamentals amb superfície entre 50 i 500 m2 

 Per engegada 574,29 

Per hora de funcionament sense il·luminació 30,75 

Per hora de funcionament amb il·luminació 36,90 
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3. Fonts ornamentals amb superfície més gran de 500 m2 

 
 

 Per engegada 1.208,00 

Per hora de funcionament sense il·luminació 85,32 

Per hora de funcionament amb il·luminació 100,88 

 
 4. Fonts ornamentals singulars amb superfície més gran de 500 m2 

 
 

 4.1 Eix Avinguda M. Cristina. Font Màgica 

 Per engegada 1.460,02 

Per hora de funcionament sense il·luminació 682,21 

Per hora de funcionament amb il·luminació 961,39 

 
 4.2 Eix Avinguda M. Cristina. Font Màgica i Cascades 1, 2, 3 i 4 

 Per engegada 1.651,32 

Per hora de funcionament sense il·luminació 877,83 

Per hora de funcionament amb il·luminació 1.149,93 

  4.3 Eix Avinguda M. Cristina. Font Màgica, Cascades 1, 2, 3, 4 i Avda. MC 

 Per engegada 1.690,92 

Per hora de funcionament sense il·luminació 1.267,33 

Per hora de funcionament amb il·luminació 1.535,33 

  4.4 Eix Avinguda M. Cristina. Avda. Maria Cristina 

 Per engegada 1.324,22 

Per hora de funcionament sense il·luminació 584,67 

Per hora de funcionament amb il·luminació 697,64 

  4.5 Eix Avinguda M. Cristina. Cascades 1, 2, 3, 4 

 Per engegada 1.165,54 

Per hora de funcionament sense il·luminació 645,06 

Per hora de funcionament amb il·luminació 680,17 
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4.6 Eix Avinguda M. Cristina. Plaça Espanya 

 Per engegada 996,89 

Per hora de funcionament sense il·luminació 130,65 

Per hora de funcionament amb il·luminació 138,14 

  4.7 Cascades Anella Olímpica de Montjuïc 

 Per engegada 1.545,30 

Per hora de funcionament sense il·luminació 259,72 

Per hora de funcionament amb il·luminació 301,40 

  4.8 Gran Cascada del Parc de la Ciutadella 

 Per engegada 1.423,10 

Per hora de funcionament sense il·luminació 67,65 

Per hora de funcionament amb il·luminació 76,88 

  5 Fonts Cibernètiques 

 

  5.1 Font de Can Fabra 

 Per engegada 980,85 

Per hora de funcionament sense il·luminació 163,48 

Per hora de funcionament amb il·luminació 170,91 

  5.2 Font de Manuel de Falla 

 Per engegada 1.005,97 

Per hora de funcionament sense il·luminació 168,88 

Per hora de funcionament amb il·luminació 180,21 

  

5.3 Fonts Bessones de la Plaça Catalunya   

Per engegada 1.228,30 

Per hora de funcionament sense il·luminació 186,03 

Per hora de funcionament amb il·luminació 198,33 
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Art. 5è. Meritació. L’obligació de pagament de la taxa neix en el moment en què es formula la sol·licitud 
d'ús corresponent. 

Disposició final. La present Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en data 
28 de setembre de 2018, començarà a regir a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació.  
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