
Ordenança fiscal núm. 1.1 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
 
Art. 1r. Disposicions generals.1. D'acord amb allò que preveu l'article 59è.1 en relació amb l'article 

15è.2, tots dos del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i normes complementàries, 
s'estableix l'impost sobre béns immobles com a tribut directe de caràcter real que grava el valor dels béns 
immobles, regulat pels articles 60è i següents de l’esmentat text refós. 

 
2. Són també d’aplicació la Llei 1/2006, de 13 de març, per la qual es regula el règim especial del 

municipi de Barcelona i les disposicions concordants o complementàries dictades per tal de desplegar la 
normativa assenyalada. 

 
Art. 2n. Fet imposable. 1. Constitueix el fet imposable de l’impost sobre béns immobles la titularitat 

dels següents drets sobre els béns immobles rústics, urbans i de característiques especials: 
a) D’una concessió administrativa sobre els immobles mateixos o sobre els serveis públics als quals 

estiguin afectes. 
b) D’un dret real de superfície. 
c) D’un dret real d’usdefruit. 
d) Del dret de propietat. 
 
2. La realització del fet imposable que correspongui entre els definits a l’apartat 1r per l’ordre que s'hi 

estableix determinarà la no subjecció de l’immoble urbà o rústic a les restants modalitats previstes en 
aquest apartat.  

Als immobles de característiques especials s’hi aplica aquesta mateixa prelació, excepte quan els 
drets de concessió que poden recaure sobre l’immoble no exhaureixen la seva extensió superficial, 
supòsit en el qual també es realitza el fet imposable pel dret de propietat sobre la part de l’immoble no 
afectada per una concessió. 

 
3. Tenen la consideració de béns immobles rústics, urbans i de característiques especials els definits 

com a tals als articles 7è i 8è del text refós de la Llei del cadastre immobiliari. 
 
Article 3r. No subjecció. No estan subjectes a l’impost: 
a) Les carreteres, els camins, la resta de vies terrestres i els béns del domini públic marítim-terrestre 

i hidràulic, sempre que sigui d’aprofitament públic i gratuït per als usuaris. 
b) Els béns immobles següents propietat de l’Ajuntament: 
Els de domini públic afectes a l'ús públic. 
Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per l’Ajuntament, llevat quan es 

tracti d’immobles cedits a tercers mitjançant contraprestació. 
Els béns patrimonials, exceptuats igualment els cedits a tercers mitjançant contraprestació. 
 
Art. 4t. Subjectes passius. 1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones físiques i 

jurídiques, com també les herències jacents, les comunitats de béns i altres entitats que, sense personalitat 
jurídica, constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat, susceptible d’imposició, que tinguin la 
titularitat del dret que, en cada cas, sigui constitutiu del fet imposable de l’impost. 

En el supòsit de béns immobles de característiques especials, quan la condició de contribuent recaigui 
en un o en diversos concessionaris, cadascun d’ells ho serà per la seva quota, que es determinarà en raó 
a la part del valor cadastral que correspongui a la superfície concedida i a la construcció directament 
vinculada a cada concessió.  

Sense perjudici del deure dels concessionaris de formalitzar les declaracions a què es refereix l’article 
76è del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’ens o organisme públic al qual es trobi 
afecte o adscrit l’immoble o aquell al càrrec del qual es trobi la seva administració i gestió, estarà obligat a 
subministrar anualment al Ministeri d’Economia i Hisenda la informació relativa a dites concessions en els 
termes i resta de condicions que es determinin per ordre. 

Per aquesta mateixa classe d’immobles de característiques especials, quan el propietari tingui la 
condició de contribuent en raó de la superfície no afectada per les concessions, actuarà com a substitut 
del mateix, l’ens o organisme públic al qual es refereix el paràgraf anterior, el qual no podrà repercutir en 
el contribuent l’import del deute tributari satisfet. 



 
2. El que es disposa en el punt anterior és d’aplicació sense perjudici de la facultat dels contribuents o 

els seus substituts de repercutir l’impost d’acord amb les normes del dret comú. 
Les Administracions Públiques i l’ens o organisme públic al qual es trobi afecte o adscrit l’immoble o 

aquell al càrrec del qual es trobi la seva administració i gestió repercutiran la part de la quota líquida de 
l’impost en els qui, no essent subjectes passius, facin ús mitjançant contraprestació dels seus béns 
demanials o patrimonials, els quals estaran obligats a suportar la repercussió. A aquest efecte la quota 
repercutible es determinarà en raó de la part del valor cadastral que correspongui a la superfície utilitzada 
i a la construcció directament vinculada a cada arrendatari o cessionari del dret d’ús. 

 
3. En els supòsits de canvis de titularitat dels drets que constitueixen el fet imposable de l’impost, els 

béns immobles objecte dels esmentats drets quedaran afectes al pagament de la totalitat de les quotes 
tributàries en els termes previstos a l’article 79è de la Llei general Tributària. A aquests efectes, els notaris 
hauran de demanar informació i advertiran als compareixents sobre els deutes pendents per l’impost 
sobre els béns immobles associats a l’immoble que es transmet. 

 
4. Responen solidàriament de la quota d’aquest impost, i en proporció a les seves respectives 

participacions, els copartícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35è.4 de la Llei general 
tributària, si figuren inscrits com a tals en el Cadastre Immobiliari. Si no hi figuren, la responsabilitat 
s’exigirà per parts iguals en tot cas. 

 
Art. 5è. Base imposable.1. La base imposable és constituïda pel valor cadastral dels béns immobles, urbans 

o rústics i de característiques especials. 
2. Aquests valors es determinaran, notificaran i seran susceptibles d’impugnació d’acord amb el que 

estableix el text refós de la Llei del cadastre immobiliari. 
 
Art. 6è. Base liquidable. 1. La base liquidable d’aquest impost serà el resultat de practicar en la base 

imposable les reduccions que legalment s’estableixin. 
2. Als immobles urbans, el valor cadastral dels quals s’hagi incrementat com a conseqüència de la 

revisió realitzada d’acord amb la Ponència de Valors aprovada l’any 2017, se’ls aplicarà durant nou anys a 
comptar des de l’entrada en vigor dels nous valors la reducció que es determina en els apartats següents. 

3. La quantia de la reducció, que decreixerà anualment, serà el resultat d’aplicar un coeficient 
reductor, únic per a tots els immobles del municipi, a un component individual de la reducció calculat 
per a cada immoble. 

El coeficient anual de reducció a aplicar tindrà el valor de 0,9 el primer any de la seva aplicació i anirà 
disminuint en 0,1 anualment fins a la seva desaparició. El component individual de la reducció serà la 
diferència positiva entre el nou valor cadastral assignat a l’immoble i el seu valor base que serà la base 
liquidable de l’exercici immediat anterior a l’entrada en vigor d’aquell. 

4. No obstant això, el valor base del component individual serà el que s’indica a continuació en cada 
un dels casos següents: 

a) Pel que es refereix a aquells immobles –que havent-se alterat les seves característiques físiques, 
jurídiques o econòmiques abans de l’1 de gener de l’any 2018 no hagi estat modificat el seu valor 
cadastral en el moment de l’aprovació de la Ponència de l’any 2017 , el valor base serà l’import de la 
base liquidable que, d’acord amb les alteracions esmentades, correspongui a l’exercici immediat 
anterior a l’entrada en vigor dels nous valors cadastrals, per l’aplicació als esmentats béns de la 
ponència de valors anterior a l’última aprovada. 
a) Pel que es refereix als immobles, el valor cadastral dels quals s’alteri abans de finalitzar el termini 

de reducció, a conseqüència de procediments d’inscripció cadastral mitjançant declaracions, 
comunicacions, sol·licituds, inspecció cadastral i subsanació de discrepàncies, el valor base serà el 
resultat de multiplicar el nou valor cadastral per un quocient, determinat per la Direcció General del 
Cadastre que, calculat amb els seus dos primers decimals, s’obté de dividir el valor cadastral mitjà de tots 
els immobles de la mateixa classe del municipi inclosos en l’últim padró entre la mitjana dels valors 
cadastrals resultants de l’aplicació de la nova ponència de valors.  

5. Per determinar el component individual, en el cas de revisió o modificació de valors cadastrals 
posterior a la Ponència de l’any 2017 que afecti part dels immobles del municipi, la diferència positiva 
entre el nou valor cadastral i la base liquidable o el valor base referit en l’apartat anterior es dividirà per 
l’últim coeficient reductor aplicat. 

6. En el cas de revisió o modificació de valors cadastrals que afecti la totalitat dels immobles, el 



període de reducció conclourà anticipadament i s’extingirà el dret a l’aplicació de la reducció pendent. 
7. La reducció en la determinació de la base liquidable de l’impost respecte als béns rústics quedarà 

en suspens fins que per llei s’estableixi la data de la seva aplicació. 
8. Tractant-se de béns immobles de característiques especials, la reducció a la base imposable 

únicament procedirà quan el valor cadastral resultant de l’aplicació d’una nova ponència de valors 
especial superi el doble del que, com immoble d’aquesta classe, tingués prèviament assignat. En defecte 
d’aquest valor, es prendrà com a tal el 40% del que resulti de la nova ponència.  

9. En els béns immobles de característiques especials el component individual de la reducció serà, en 
cada any, la diferència positiva entre el nou valor cadastral que correspongui a l’immoble en el primer 
exercici de la seva vigència i el doble del valor a què es refereix l’apartat 3 que, a aquests efectes, es 
prendrà com a valor base. 

 
Art. 7è. Quotes i tipus de gravamen.1. La quota íntegra d’aquest impost serà el resultat d’aplicar a la 

base liquidable el tipus de gravamen. 
La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions previstes 

legalment. 
2. El tipus de gravamen general serà el 0,66%, quan es tracti de béns immobles urbans. 
El tipus de gravamen específic serà de l’1,% quan es tracti de béns immobles urbans que, exclosos els 

d’ús residencial, tinguin assignat els usos, establerts a la normativa cadastral per a la valoració de les 
construccions, relacionats a l’annex  d’aquesta ordenança. 

El tipus específic solament s’aplicarà, com a màxim, al 10% dels béns immobles urbans que, per cada 
ús, tingui major valor cadastral, segons valors que s’indiquen a l’annex d’aquesta ordenança. 

En l’annex s’indica el llindar de valor per cada ús, a partir del qual serà d’aplicació el tipus específic. 
El tipus de gravamen serà el 0,66%, quan es tracti de béns immobles rústics. 
El tipus de gravamen aplicable als béns de característiques especials serà el 0,80%  
 
Art. 8è. Exempcions.1. Gaudeixen d’exempció els béns següents: 
a) Els que, tot i ser propietat de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats Locals, 

estiguin directament afectes a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris, com també els 
de l’Estat afectes a la defensa nacional. 

b) Els béns comunals i els monts veïnals en mà comuna. 
c) Els béns de l’Església Catòlica, en els termes previstos a l’Acord entre l’Estat Espanyol i la Santa 

Seu sobre Assumptes Econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les associacions confessionals no 
catòliques legalment reconegudes, en els termes establerts en els respectius acords de cooperació 
subscrits en virtut del que disposa l’article 16è de la Constitució. 

d) Els que siguin propietat de la Creu Roja. 
e) Els terrenys ocupats per línies de ferrocarrils i els edificis, aixecats en els mateixos terrenys, 

destinats a estacions, magatzems o a qualsevol altre servei indispensable per a l’explotació de les línies 
esmentades. No estan exempts, per tant, els establiments d’hoteleria, espectacles comercials i d’esbarjo, 
les cases destinades a habitatges dels empleats, les oficines de la direcció ni les instal·lacions fabrils. 

f) Els de naturalesa urbana i quota líquida inferior a 10 €. 
g) Els de naturalesa rústica, en cas que, per cada subjecte passiu, la quota líquida corresponent a la 

totalitat de béns rústics posseïts en el municipi sigui inferior a 10 €. 
h) Els béns als quals sigui d’aplicació l’exempció en virtut de convenis internacionals vigents i, a 

condició de reciprocitat, els dels governs estrangers destinats a la seva representació diplomàtica, 
consular, o als seus organismes oficials. 

2. Prèvia sol·licitud, gaudiran d’exempció: 
a) Els béns immobles que es destinin a l’ensenyament per centres docents acollits, totalment o 

parcialment, al règim de concert educatiu, quant a la superfície afectada a l’ensenyament concertat, amb 
l’abast previst en el Reial Decret 2187/1995, de 28 de desembre. 

b) Els béns immobles declarats expressament i individualment monument o jardí històric d’interès 
cultural, mitjançant Reial Decret en la forma establerta per l’article 9è de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del 
Patrimoni Històric Espanyol, i inscrits en el Registre General a què es refereix el seu article 12è com a 
integrants del Patrimoni Historicoartístic Espanyol, com també els compresos en les disposicions 
addicionals primera, segona i cinquena de la Llei esmentada. 

Aquesta exempció inclou, exclusivament, els béns immobles que reuneixin les condicions següents: 
En zones arqueològiques, els inclosos com a objecte d’especial protecció a l’instrument de 

planejament urbanístic a què es refereix l’article 20è de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni 



Històric Espanyol. 
En llocs o conjunts històrics, els que comptin amb una antiguitat igual o superior a cinquanta anys i 

estiguin inclosos en el catàleg previst al Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny, pel qual es va aprovar el 
Reglament de Planejament per al desenvolupament i aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació 
urbana, com a objecte de protecció integral en els termes previstos a l’article 21è de la Llei 16/1985, de 25 
de juny. 

No estaran exempts els béns immobles als quals es refereix aquesta lletra b) quan estiguin afectes a 
explotacions econòmiques, llevat que els resulti d’aplicació algun dels supòsits d’exempció previstos en la 
Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius 
fiscals al mecenatge, o que la subjecció a l’impost a títol de contribuent recaigui sobre l’Estat, les 
Comunitats Autònomes o les entitats locals, o sobre els organismes autònoms de l’Estat i entitats de dret 
públic d’anàleg caràcter de les Comunitats Autònomes i de les entitats locals. 

c) Els béns immobles dels quals siguin titulars els centres sanitaris de titularitat pública, sempre que 
estiguin directament afectes al compliment de les finalitats específiques d’aquests centres. Juntament 
amb la sol·licitud d’exempció s’haurà de presentar certificat, emès per l’òrgan de l’Administració pública al 
que estiguin adscrits, acreditatiu de la titularitat, del seu caràcter de centre sanitari i de l’ús de l’immoble. 

d) Aquells que, sense estar previstos en els apartats anteriors, compleixen les condicions establertes 
per l’article 62è.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

L’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de sol·licitud i 
no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant això, quan el benefici fiscal se sol·liciti abans que la liquidació 
sigui ferma, serà concedit si en la data de meritació del tribut concorrien els requisits exigits per al seu 
gaudiment. 

3. Prèvia comunicació, seran exempts els béns dels quals siguin titulars, en els termes previstos en 
l’article 63è.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les entitats sense finalitats 
lucratives en els termes previstos a l’article 15è de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de 
les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. 

 
Art. 9è. Bonificacions. 1. En el supòsit de noves construccions i obres de rehabilitació integral, es 

tindrà dret a una bonificació del 90% de la quota íntegra de l’impost, sempre que així se sol·liciti pels 
interessats abans d’iniciar-se les obres, de conformitat amb l’article 73è.1 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 

2. Per gaudir de la bonificació establerta en l’apartat anterior, els interessats hauran de complir els 
requisits següents: 

a) Comunicació de la/es referència/es cadastral/s de l’immoble/s sobre el/s que es van a realitzar les 
noves construccions i/o obres de rehabilitació integral. 

b) Comunicació de la data prevista d’inici de les obres d’urbanització o construcció de què es tracti, 
la qual haurà de fer-la el tècnic director competent. 

c) Acreditació que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, construcció i promoció 
immobiliària, la qual es farà mitjançant la presentació dels estatuts de la societat. 

d) Acreditació que l’immoble objecte de la bonificació no forma part de l’immobilitzat, la qual es farà 
mitjançant certificació de l’administrador de la societat.  

L’acreditació dels requisits anteriors es podrà realitzar també amb qualsevol documentació admesa en 
dret. 

Si les obres de nova construcció o de rehabilitació integral afecten diversos solars, en la sol·licitud 
s'hauran de detallar les referències cadastrals dels diferents solars. 

El termini per beneficiar-se de la bonificació comprendrà des del període impositiu següent a aquell en 
què s’iniciïn les obres fins al posterior a la seva finalització, sempre que durant aquell temps s’hi facin 
obres d’urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap cas, pugui excedir de tres períodes 
impositius. A tal efecte s’haurà d’acreditar la data en què s’han iniciat les obres, mitjançant certificació del 
tècnic director competent, visada pel col·legi professional. 

3. Els habitatges de protecció oficial gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost 
durant el termini de tres anys, comptats des de l’atorgament de la qualificació definitiva, la qual haurà 
d’ésser acreditada en el moment de la sol·licitud, que podrà fer-se en qualsevol moment anterior a la 
finalització dels tres períodes impositius de duració de la bonificació i produirà efectes, en el seu cas, des 
del període impositiu següent al de la sol·licitud i pels períodes anuals impositius que restin fins finalitzar 
el termini de tres anys comptats des de l’atorgament de la qualificació definitiva.  

Exhaurit el termini de bonificació referit anteriorment, els contribuents titulars d’habitatges de protecció 
oficial gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost durant el quart període impositiu, 



d’una bonificació del 30% de la quota íntegra de l’impost durant el cinquè període impositiu i d’una 
bonificació del 10% de la quota íntegra de l’impost durant el sisè període impositiu. 
De forma no acumulativa amb la bonificació anterior, els habitatges de protecció oficial i els que resultin 
equiparables a aquests conforme a la normativa de la Comunitat Autònoma, podran gaudir de bonificació 
el cinquè període impositiu i següents, fins un màxim de 10 a partir de la qualificació definitiva d’habitatge 
de protecció oficial, quan els contribuents reuneixin els requisits següents: 

a) ) Que hagin obtingut en el segon any abans de l’any de meritació de l’impost uns ingressos anuals 
de la unitat familiar, iguals o inferiors als que s’expressen en el quadre següent, en relació amb els 
residents en l’habitatge. En relació amb els ingressos anuals obtinguts s’aplicarà anualment les 
bonificacions que s’indiquen: 
Residents membres unitat 
familiar (*) 

Bonificació 50% 

Límit ingressos anuals 

Bonificació 40% 

Límit ingressos anuals 

Bonificació 30% 

Límit ingressos anuals 
1 9.080,40 €  9.534,42 € 9.988,44 € 
2 15.436,68 €  16.208,51 € 16.980,35 € 
3 o més 18.160,80 €  19.068,84 € 19.976,88 € 

(*) Per unitat familiar cal entendre totes les persones empadronades a l’habitatge respecte del qual se 
sol·licita la bonificació. 

 
b) No posseeixin, ni el contribuent ni cap de les persones que resideixin en l’habitatge, altres immobles 

i propietats, excepte l'habitatge propi. No s'inclourà en aquesta consideració el supòsit que el contribuent 
o un dels residents posseeixin una plaça d'aparcament o un traster per als seu ús exclusiu. En els casos 
de separació o divorci de parelles que posseeixin dos habitatges, quan per sentència judicial s’atribueixi 
l’ús de cada immoble a cadascun d’ells, es considerarà que el/la sol·licitant només posseeix aquell 
habitatge del qual en té l’ús per sentència. 

c) Per poder gaudir de la bonificació, els interessats hauran d’adreçar la seva sol·licitud a l’Ajuntament, 
el qual durà a terme la consulta de les seves dades fiscals vigents a l’Agència Tributària, i resoldrà d’acord 
amb la petició formulada, a partir dels nivells de renda obtinguts pel sol·licitant i els membres de la unitat 
familiar  residents en el seu habitatge. 

Excepcionalment, aquells contribuents que a l’entrada en vigor d’aquesta norma ja hagueren esgotat 
el període de bonificació del 50% que preveu el primer paràgraf d’aquest apartat, també gaudiran 
d’aquesta bonificació, si bé, el període bonificat  únicament s’estendrà als exercicis que restin fins a 
completar el període addicional abans esmentat, comptat des de l’exercici següent al què va finalitzar la 
bonificació inicialment atorgada i, per tant, en cap cas la bonificació tindrà efectes retroactius. 

El benefici establert per aquest període addicional, no és acumulable amb la resta de bonificacions 
establertes en el present article.  
Aquesta bonificació no és acumulable amb la bonificació establerta a l’apartat 1r.”  

4. Gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota íntegra de l’impost dels béns rústics les 
cooperatives agràries i d’explotació comunitàries de la terra, d’acord amb l’article 33è.4 de la Llei 20/1990, 
de 19 de desembre, de cooperatives. 

6. Els subjectes passius que tinguin la condició de titulars de família nombrosa tenen dret a una 
bonificació sobre la quota líquida de l'impost corresponent al domicili habitual. A aquests efectes, 
s'entendrà com a domicili habitual aquell en el qual figuri empadronat el subjecte passiu en la data de 
meritació de l'impost. 

 
a) El percentatge de la bonificació es xifra segons la renda de la unitat familiar i el tipus de família 

nombrosa:  
 
 

 

FN especial o membres 
amb discapacitats FN categoria general 

Renda % bonificació % bonificació 
Fins a 29.180 € 90% 80% 
De 29.181 a 36.475 € 60% 50% 
De 36.476 a 45.594 € 40% 30% 
De 45.595 a 56.992 € 30% 20% 
De 56.993 a 71.240 € 20% 10% 



De 71.241 a 90.000 € 15% 5% 
 
No obstant, les famílies nombroses que tinguin una renda superior al llindar màxim establert al quadre 
anterior, podran gaudir de la bonificació, sempre i quan l’immoble que sigui el seu domicili habitual tingui 
un valor cadastral igual o inferior a 300.000 euros El percentatge bonificat en aquests casos serà el 
següent:  
  
 

FN especial o membres 
amb discapacitats FN categoria general 

15%  5%  
 
 
b) Aquesta bonificació es tramitarà per l’Administració tributària municipal d’acord amb la informació 

sobre les famílies nombroses facilitada pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat, i 
s'aplicarà en el rebut de l'impost sobre el béns immobles. En el cas, que aquesta bonificació no consti 
aplicada en el rebut de l’impost sobre el béns immobles, haurà de ser sol·licitada per l’interessat dins dels 
terminis de l’art. 99 de l’Ordenança fiscal general. 

 
c) Als sols efectes d’aplicar aquesta bonificació: 
•  S’equipararan a les famílies nombroses amb un o més membres discapacitats, la família 

nombrosa amb tres o més fills, siguin o no comuns, en la qual un dels ascendents que la integren 
tingui reconegut un grau de discapacitat entre el 33% i el 65%. En aquest supòsit, per gaudir de la 
bonificació corresponent a les famílies nombroses amb un membre o més discapacitats, caldrà 
sol·licitar-la expressament i acreditar el grau de discapacitat de l’ascendent, de conformitat amb el 
que disposa l’art 99 de l’Ordenança fiscal general. 

• S’entendrà per unitat familiar, als efectes de determinar els ingressos per al gaudi de la bonificació, 
les persones titulars del carnet de família nombrosa, d’acord amb el que preveu el Reglament de 
la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses.  

• Als efectes de determinar el nivell d’ingressos per aplicar la bonificació, es tindran en compte les 
darreres dades de l’IRPF facilitades per l’AEAT durant l’exercici previ la meritació de la quota de 
l’IBI. En el cas de persones no obligades a declarar, es tindran en compte la suma dels 
rendiments del treball, rendiments del capital mobiliari, rendiments d’activitats econòmiques, 
règims especials, així com guanys i pèrdues patrimonials. 

 
7. Gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota íntegra de l’impost els immobles d’organismes 

públics d’investigació i els d’ensenyament universitari sempre que estiguin directament afectes a la 
investigació o ensenyament universitari. Aquesta bonificació s’ha de sol·licitar per l’organisme interessat a 
l’Administració tributària municipal, en els terminis i amb els requisits establerts a l’article 99è de 
l’Ordenança fiscal general.  

8.  Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost els béns immobles destinats a 
habitatge i sector terciari (nous i existents), en els quals s’hagi instal·lat sistemes voluntaris per a 
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, 
Es considerarà voluntària tota aquella instal·lació d’aprofitament del recurs solar que no sigui obligada per 
normativa i en cas de ser-ho, quan estigui dimensionada de tal forma que el percentatge de cobertura de 
la demanda d’aigua calenta sanitària (en el cas d’instal·lacions solars tèrmiques) o la seva potència pic 
instal·lada (en el cas d’instal·lacions solars fotovoltaiques) sigui superior a la mínima requerida per la 
normativa específica en la matèria.  
Per al cas dels habitatges, que no hi ha normativa que obligui a instal·lació de plaques fotovoltaiques, es 
bonificarà l’IBI en els següents casos: 
• quan la instal·lació d’un bloc edificatori plurifamiliar iguali o superi els 300Wp de potència pic elèctrica 

per Unitat Funcional (són unitat funcional els habitatges o locals comercials del bloc). 
• Pel cas d’habitatges unifamiliars per poder gaudir de la bonificació s’estableix un mínim de potencia a 

instal·lar: 
• Habitatges unifamiliars amb un IBI de fins a 2.000€/any, cal una potencia pic mínim instal·lada 

d’1kWp 
• Habitatges unifamiliars amb un IBI de fins a 3.000€/any, cal una potencia pic mínim instal·lada 

d’1,5kWp 



• Habitatges unifamiliars amb un IBI de fins a 4.000€/any, cal una potencia pic mínima instal·lada de 
2kWp. 

• No s’estableix bonificació per a Habitatges unifamiliars amb un IBI superior a 4.000€ 
L’aplicació d’aquesta bonificació restarà condicionada a l’acceptació per part de l’Ajuntament de la 
comunicació d’obra menor corresponent. 
La bonificació haurà de ser sol·licitada per l’interessat en el termini de tres mesos posteriors a la 
instal·lació, acreditant la comunicació d’obres i el certificat final de la instal·lació executada.   
La bonificació s’aplicarà, en tots els casos, durant els tres períodes impositius següents a la instal·lació, 
sempre i quan l’import de la bonificació acumulada en els tres anys no superi el cost de la instal·lació. 
La bonificació haurà de ser sol·licitada per l’interessat en el termini de tres mesos posteriors a la 
instal·lació, acreditant el corresponent permís d’obres així com el certificat d'acabament de les obres de la 
instal·lació per a l’aprofitament d’energia solar tèrmica o fotovoltaica, segons el model que correspongui 
conforme a la normativa de legalització de la instal·lació. 
No procedirà la bonificació quan la instal·lació dels sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de 
l’energia provinent del sol siguin obligatòries d’acord amb la normativa específica en la matèria. 
 
8. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost per als béns immobles destinats a 
l’ús d’habitatge o terciari, en els quals s’hagin instal•lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de 
l’energia provinent del sol, durant els tres períodes impositius següents a la data  de legalització de la 
instal·lació. 
A efectes de l’ús del bé immoble, es considera ús de terciari, la classificació dels usos cadastrals següent: 

A: Aparcament                              
C: Comerç  
E: Ensenyament i Cultura              
G: Turisme i Hostaleria                  
K: Esportiu  
O: Oficines                   
P: Administracions Públiques       
R: Religiós                   
T: Espectacles 
Y : Sanitat 

                    
No es consideren bens immobles destinats a ús habitatge, trasters i pàrquings encara que estiguin 
associats a l’habitatge.  
L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada a que: 

• la instal•lació solar no sigui obligatòria per normativa; 
• pel cas d’habitatges unifamiliars s’estableix un mínim de potencia a instal•lar en: 

o habitatges unifamiliars amb una quota íntegra de l’impost  IBI de fins a 2.000 €/any, cal 
una potencia pic mínim instal•lada  d’1 kWp, 

o habitatges unifamiliars amb una quota íntegra de l’impost  IBI  de fins a 3.000 €/any, cal 
una potencia pic mínim instal•lada d’1,5 kWp, 

o habitatges unifamiliars amb una quota íntegra de l’impost  IBI de fins a 4.000 €/any, cal 
una potencia pic mínima instal•lada de 2 kWp; 

• els col•lectors solars tèrmics disposin de la corresponent homologació per un organisme 
competent (Ministeri d’Industria, Generalitat de Catalunya, Keymark Management Organization, 
entre d’altres), en el cas d’instal•lacions de producció de calor; 

• la instal•lació estigui degudament legalitzada per l’òrgan competent de la Generalitat de 
Catalunya; 

• l’Ajuntament hagi acceptat el comunicat d’obres que correspongui; 
• el sol•licitant justifiqui la seva participació econòmica, en el cas d’instal•lacions comunitàries; 
• el sol•licitant no sigui beneficiari de la bonificació de l’IAE pel mateix motiu; 
• l’import acumulat de la bonificació en els tres anys no superi el cost de la participació econòmica 

del sol•licitant en la instal•lació de generació en el cas d’instal•lacions col•lectives o el cost de la 
instal•lació en el cas que es tracti d’una instal•lació individual. 

 
A aquest efecte, el cost de la instal•lació es considerarà amb IVA, en el cas que la sol•licitud la faci una 
persona física, i sense IVA, en cas de sol•licitud per una persona jurídica. 
 
No s’estableix bonificació quan l’IBI sigui superior a 4.000 € en el cas d’habitatges unifamiliars.  
 
La bonificació haurà de ser sol•licitada per l’interessat en el termini de tres mesos posteriors a la data de 
registre del tràmit de legalització de la instal•lació a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, 
acreditant: 

• el document d’admissió del comunicat d’obres per l’Ajuntament; 
• la factura de la instal•lació executada signada i segellada per l’empresa instal•ladora; 



• en el cas  d’instal•lacions col•lectives en edificis amb divisió de propietat horitzontal, còpia de 
l’acta de la comunitat de propietaris que inclogui: 

o l’acord de participació i repartiment de costos de la instal•lació, 
o el consentiment exprés signat per tal que un tercer presenti una sol•licitud única de 

bonificació en nom de tots els participants, actuant com a representant, si escau; 
• en el cas de sistemes solars tèrmics: 

o el certificat d’homologació dels col•lectors solars tèrmics, 
o el certificat final i d’especificacions tècniques de la instal•lació pera l’aprofitament 

d’energia solar tèrmica signat per l’instal•lador o el director de l’obra, segons model de 
l’Agència d’Energia de Barcelona (http://energia.barcelona) i 

o el justificant de presentació de la declaració responsable per a instal•lacions tèrmiques 
en edificis en el registre d’entrada de l’Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat 
de Catalunya, si escau; 

• en el cas de sistemes solars fotovoltaics: 
o el justificant de presentació de la sol•licitud de posada en servei o l’autorització 

administrativa en el registre d’entrada de l’Oficina de Gestió empresarial de la 
Generalitat de Catalunya, segons model correspongui. 

 
9. Els béns immobles de propietat municipal que, no estant inclosos en cap supòsit de no subjecció o 

d’exempció, estiguin destinats a les activitats pròpies de les instal·lacions esportives, dels centres cívics i 
d’altres equipaments municipals o participats per l’Ajuntament, podran gaudir d’una bonificació del 95% en 
la quota, amb caràcter indefinit, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, i tota vegada que les activitats 
pròpies abans esmentades siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer 
circumstàncies socials, culturals, històrico artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta 
declaració. L’acord de declaració d’especial interès o utilitat municipal serà adoptat, per la Comissió del 
Consell Municipal que tingui la competència en matèria d’Hisenda. La bonificació tindrà efectes des de 
l’exercici en què es presenti la sol·licitud en els casos de rebuts de padró i des de la data inicial del 
període liquidat en els casos de nova liquidació. 

10. Els béns immobles en els quals es desenvolupi una activitat econòmica destinada al lloguer social 
d’habitatges, ja siguin gestionats per la Borsa d’habitatge de lloguer de Barcelona, per entitats o empreses 
de titularitat pública o bé per altres subjectes privats quan estiguin inclosos en d’altres programes 
municipals o quan provinguin de d’altres acords de col·laboració público-privada, o destinada a la cessió 
d’ús d’habitatges protegits en sòls de propietat pública per part d’entitats sense ànim de lucre, podran 
gaudir d’una bonificació del 95% en la quota, amb caràcter indefinit, prèvia sol•licitud del subjecte passiu, i 
tota vegada que aquestes activitats econòmiques siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal 
per concórrer circumstàncies socials que justifiquin aquesta declaració. L’acord de declaració d’especial 
interès o utilitat municipal serà adoptat, per la Comissió del Consell Municipal que tingui la competència 
en matèria d’Hisenda. La bonificació tindrà efectes en l’exercici següent en què es presenti la sol•licitud en 
els casos de rebuts de padró i des de la data inicial del període liquidat en els casos de nova liquidació. 

Qui gaudeixi d’aquesta bonificació quedarà obligat a comunicar a l’Ajuntament les variacions que es 
produeixin i que tinguin transcendència sobre la mateixa, sense perjudici del reintegrament a la hisenda 
local de l’import i els interessos de demora que resultin d’aplicació. 

Art. 10è. Immobles desocupats permanentment. 1. S’aplicarà un recàrrec del 50% de la quota líquida 
de l’impost respecte dels immobles d’ús residencial que es trobin permanentment desocupats. Aquest 
recàrrec es meritarà el 31 de desembre i es liquidarà anualment als subjectes passius de l’impost, una 
vegada constatats tant la desocupació de l’immoble en l’esmentada data com l’existència de l’acte 
administratiu que la declari, de conformitat amb el procediment que s’estableix en aquest article. 
2. Als efectes de l’aplicació d’aquest recàrrec tindrà la consideració d’immoble residencial desocupat amb 
caràcter permanent aquell habitatge que, d’acord amb el que estableix l’article 3.d) de la Llei 18/2007, de 
28 de desembre, del dret a l’habitatge, estigui desocupat permanentment, sense causa justificada, per un 
termini de més de dos anys. Seran causes justificades de desocupació de l’habitatge, que s’hauran 
d’acreditar al corresponent procediment per a la declaració de l’habitatge en situació de desocupació 
permanent, exclusivament les previstes a la referida Llei 18/2007.   
3. Prèviament a la imposició d’aquest recàrrec, s’ha de tramitar el  procediment previst a la Llei 18/2007 
per a la declaració de l’habitatge en situació de desocupació permanent. La instrucció i resolució d’aquest 
procediment correspondrà als òrgans que siguin competents en matèria d’habitatge, en el qual donaran 
audiència al subjecte passiu, per tal que pugui intervenir a l’expedient i al·legar el que consideri oportú, 
particularment en relació a l’existència d’alguna de les causes justificades de desocupació que preveu 



l’esmentada llei.  
Per part dels òrgans competents en matèria d’habitatge s’emetrà certificació de tots els habitatges que a 
data 31 de desembre hagin estat objecte d’una declaració administrativa de situació de desocupació 
permanent que sigui executiva i continuï vigent en aquesta data, de la que es donarà trasllat a l’Institut 
Municipal d’Hisenda per tal que procedeixi a liquidar el recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost 
d’acord amb el calendari fiscal corresponent a l’exercici.   
4. La situació de desocupació permanent dels habitatges s’haurà d’acreditar d’acord amb els indicis i 
comprovacions que s’estableixen a l’article 41.4 i 41.5 de la Llei 18/2007.  

 
Art. 11è. Període impositiu i meritació de l'impost. 1. El període impositiu és l'any natural. 
2. L'impost es merita el primer dia de l'any. 
3. Els fets, actes o negocis que es produeixin en els béns gravats i hagin d’ésser objecte de declaració 

o comunicació, tindran efectivitat en el període impositiu següent a aquell en què tinguin lloc, sense que 
l’efectivitat esmentada quedi supeditada a la notificació dels actes administratius corresponents. 

4. L’efectivitat dels procediments de valoració col·lectiva i de determinació del valor cadastral dels 
béns immobles de característiques especials ha de coincidir amb la data d’efectes cadastrals prevista al 
text refós de la Llei del cadastre immobiliari. 

 
Art. 12è. Normes de gestió de l'impost.1. Els subjectes passius estan obligats a presentar la declaració 

d’alta, baixa o modificació de la descripció cadastral dels béns immobles que tinguin transcendència a 
l’efecte d’aquest impost.  

El termini de presentació de les declaracions, fins que el Ministeri d’Hisenda en determini altres, serà 
el següent: 

a) Per a les modificacions o variacions de les dades físiques, dos mesos, comptats a partir del dia 
següent a la data de finalització de les obres. 

b) Per a les modificacions o variacions de les dades econòmiques, dos mesos, comptats a partir del 
dia següent a l'atorgament de l'autorització administrativa de la modificació d'ús o destinació de què es 
tracti. 

c) Per a les modificacions o variacions de les dades jurídiques, dos mesos, comptats a partir del dia 
següent a la de l'escriptura pública o, si escau, el document en què es formalitzi la variació. 

 
2. La liquidació i recaptació, com també la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària d’aquest 

impost, serà competència exclusiva de l’Ajuntament i comprendrà les funcions de reconeixement i 
denegació d’exempcions i bonificacions, realització de les liquidacions, emissió dels documents 
cobratoris, resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts, resolució dels recursos contra els 
esmentats actes i actuacions per a l’assistència i informació al contribuent en aquestes matèries. 

 
3. No serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries en els supòsits en què 

s’hagin practicat prèviament les notificacions del valor cadastral i base liquidable previstes en els 
procediments de valoració col·lectiva. Una vegada transcorregut el termini d’impugnació previst en les 
esmentades notificacions sense que s’hagin presentat els recursos pertinents, es consideraran 
consentides i fermes les bases imposables i liquidables notificades, sense que puguin ser objecte 
d’impugnació quan es procedeixi a l’exacció anual de l’Impost. 

 
4. L’impost es gestiona a partir de la informació continguda en el Padró Cadastral i en els altres 

documents expressius de les seves variacions elaborats per la Direcció General del Cadastre, sense 
perjudici de la competència municipal per a la qualificació d’immobles d’ús residencial desocupats. 

5. En el cas de la bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost per als béns immobles destinats a 
l’ús d’habitatge o terciari, en els quals s’hagin instal•lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de 
l’energia provinent del sol, l’import acumulat de la bonificació en els tres anys no pot superar el cost de la 
participació econòmica del sol•licitant en la instal•lació de generació en el cas d’instal•lacions col•lectives 
o el cost de la instal•lació en el cas que es tracti d’una instal•lació individual. En cas d’incompliment 
s’haurà de reintegrar l’import econòmic corresponent a l’excés de bonificació. 

 
Disposició addicional primera. Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de 

l'Estat o qualsevol altra norma de rang legal que afectin qualsevol element del present impost seran 
d'aplicació automàtica dins l'àmbit d’aquesta Ordenança. 

 



Disposició transitòria. La modificació de la bonificació relativa a les famílies nombroses, establerta a 
l’article 9.6è d’aquesta ordenança, entrarà en vigor l’1 de gener de 2020. 

 
Disposició final. Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en data 

20 de desembre de 2019, 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.  

 
 
 
 
 

 
ANNEX  

Quadre dels valors cadastrals assignat als usos, establerts a la normativa cadastral per a la valoració 
de les construccions, a partir dels quals s’aplicarà el tipus específic. 

                      
 

 Ús Valor cadastral 
A Aparcament Des de       15.000,51 € 
C Comerç Des de     314.572,95 € 
E Ensenyament i Cultura Des de  5.345.103,09 € 
G Turisme i Hostaleria Des de    1.809.300,5 € 
I Indústria Des de     697.148,30 € 
K Esportiu Des de  4.347.259,14 € 
O Oficines Des de     661.900,70 € 
P Administracions Públiques Des de  9.234.878,24 € 
R Religiós Des de  4.070.277,20 € 
T Espectacles Des de  5.225.416,46 € 
Y Sanitat Des de  3.808.492,99 € 
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Ordenança fiscal núm. 1.4 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE) 
 
Art. 1r. Disposicions generals. 1. L’impost d’activitats econòmiques és un tribut directe de caràcter real, 

establert amb caràcter obligatori als articles 78è a 91è, ambdós inclosos, del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals i regulat a la present Ordenança. 

2. És igualment d'aplicació allò que s'estableix en el Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, 
pel qual se n'aproven les tarifes i la instrucció de l’impost, el Reial decret 243/1995, de 17 de febrer pel qual es 
dicten normes per a la gestió de l’impost sobre activitats econòmiques i es regula la delegació de competències 
en matèria de gestió censal.  

3. En tot cas, caldrà atenir-se a allò que estableixen les disposicions concordants o complementàries 
dictades a l'efecte de desplegar la normativa assenyalada. 

 
Art. 2n. Fet imposable.1. El fet imposable de l’impost sobre activitats econòmiques és constituït per 

l'exercici dins el terme municipal d'activitats empresarials, professionals o artístiques, tant si s'exerceixen 
o no en un local determinat i tant si es troben o no especificades en les tarifes de l'impost. 

2. Es consideren, a l’efecte d'aquest impost, activitats empresarials, les ramaderes quan tinguin 
caràcter independent, les mineres, les industrials, les comercials i les de serveis. Per tant, no tenen 
aquesta consideració les activitats agrícoles, les ramaderes dependents, les forestals i les pesqueres, i 
cap d’aquestes no constitueix el fet imposable del present impost. 

3. Es considera que una activitat s'exerceix amb caràcter empresarial, professional o artístic quan 
suposa l'ordenació per compte propi de mitjans de producció i de recursos humans o d'un sol d'aquests 
mitjans o recursos, amb la finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns i serveis. 

4. El contingut de les activitats incloses dins el fet imposable és definit en les tarifes del present 
impost. 

5. L'exercici d'activitats incloses dins el fet imposable es podrà provar per qualsevol mitjà admissible 
en dret i, en particular, per aquells recollits en l'article 3r del Codi de comerç. 

 
Art. 3r. No subjecció. No constitueix fet imposable d'aquest impost l'exercici de les activitats següents: 
a) L'alienació de béns integrats en l'actiu fix de les empreses que hagin figurat inventariats com a 

immobilitzat amb més de dos anys d'antelació a la data de la transmissió, com també la venda de béns d'ús 
particular i privat del venedor, sempre que hagin estat utilitzats durant un període de temps igual. 

b) La venda de productes que es rebin en pagament de treballs personals o serveis professionals. 
c) L'exposició d'articles amb finalitat exclusiva de decoració o d'adornar l'establiment. No obstant això, 

està sotmesa al pagament del present impost l'exposició d'articles per regalar als clients. 
d) La realització d'un sol acte o operació aïllada de venda al detall. 
 
Art. 4t. Subjectes passius. Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i 

les entitats a què es refereix l'article 35è.4 de la Llei general tributària, sempre que exerceixin en territori 
nacional qualsevol de les activitats constitutives del fet imposable. 

 
Art. 5è. Quota tributària. 1. La quota tributària serà el resultat d'aplicar a la quota de tarifa de l'impost 

municipal, provincial o nacional el coeficient de ponderació establert a l’apartat 2n d'aquest article i, en el 
seu cas, el coeficient de situació regulat a l’apartat 3r d'aquest article. 

2. Sobre les quotes determinades en les tarifes de l’impost s'aplicarà en tot cas un coeficient de 
ponderació determinat en funció de l'import net de la xifra de negocis del subjecte passiu d'acord amb el 
quadre següent: 

Des de 1.000.000,00 fins 5.000.000,00             1,29 
Des de 5.000.000,00 fins 10.000.000,00             1,30 
Des de 10.000.000,00 fins 50.000.000,00          1,32 
Des de 50.000.000,00 fins 100.000.000,00        1,33 
Més de 100.000.000,00                            1,35 
Sense xifra neta de negoci                            1,31 
 
L’import net de la xifra de negocis del subjecte passiu serà el corresponent al conjunt d’activitats 

econòmiques exercides pel mateix subjecte i es determinarà d’acord amb allò previst a l’article 6è, apartat 
1r lletra c) d’aquesta Ordenança.  



3. D'acord amb l'article 87è del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, sobre les quotes 
municipals de tarifa, incrementades per l'aplicació del coeficient de ponderació regulat a l’apartat 2n 
d'aquest article, s'aplicarà el coeficient que correspongui dels assenyalats en el quadre següent, en funció 
de la categoria de carrer en què estigui situat el local on s'exerceixi l'activitat:  
 

Zones industrials consolidades  2,09 
Carrers de categoria A  3,80 
Carrers de categoria B 3,33 
Carrers de categoria C 2,95 
Carrers de categoria D 2,28 
Carrers de categoria E 1,33 
Carrers de categoria F 0,95 
 
La classificació de les diferents vies públiques de la ciutat queda determinada d'acord amb l'annex 

d'aquestes ordenances. 
Les zones industrials consolidades fan referència únicament a la Zona Franca i el Port. A la resta de 

zones industrials els serà aplicat el coeficient de situació del carrer on es troben ubicades. 
4. A l’efecte d'assignació del coeficient de situació corresponent en el present impost, seran d'aplicació 

els criteris següents: 
a) S'aplicarà el coeficient 2,28 als establiments situats als carrers, trams de carrers, indrets o llocs 

que no tinguin assignat específicament un coeficient de situació. 
b) Als establiments situats en el subsòl de la via pública o en instal·lacions de serveis públics que 

s’estenen pel subsòl de la ciutat, els serà aplicat el coeficient de situació que correspongui al de la sortida 
més propera a la via pública. 

c) Als establiments situats a la via pública els serà aplicat el coeficient corresponent a la finca més 
propera, i en el cas d'equidistància a dues finques de diferent categoria, els serà aplicat el coeficient 
corresponent a la finca que el tingui més alt. 

d) Als locals situats en xamfrans o amb accessos per diferents vies públiques, els serà aplicat el 
coeficient de situació corresponent a la via pública que tingui la categoria més alta. 

 
Art. 6è. Exempcions.1. Estan exempts d'aquest impost: 
a) L’Estat, les Comunitats Autònomes i les entitats locals, com també els organismes autònoms de 

l’Estat, de les entitats locals i les entitats de dret públic de caràcter anàleg de les Comunitats Autònomes. 
b) Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol, a partir de 2003 

i durant els dos primers períodes impositius d’aquest impost en què es desenvolupi l'activitat. 
A aquests efectes, no es considerarà que s’ha produït l’inici de l’exercici d’una activitat quan aquesta 

activitat s’hagi desenvolupat anteriorment sota una altra titularitat, circumstància que s’entendrà que 
concorre, entre d’altres, en els supòsits següents: 

- En els casos de fusió, escissió o aportació de branques d’activitat. 
- En els casos que l’alta respon a una transformació de la forma jurídica de la titularitat. 
- En els casos que l’alta respon a un canvi d’epígraf per imperatiu legal o per corregir una 

qualificació anterior errònia. 
- Quan l’alta ha estat precedida d’una baixa en la mateixa activitat i subjecte passiu, en un període 

inferior a un any. 
c) Els següents subjectes passius: 

     - Les persones físiques. 
     - Els subjectes passius de l’impost sobre Societats, les societats civils i les entitats de l’article 35è.4 de 

la Llei general tributària, que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d’euros. 
     - Els subjectes passius de l’impost sobre la Renda de no Residents, que operin a Espanya mitjançant 

establiment permanent, sempre que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 
d’euros. 

Als efectes de l’aplicació de l’exempció prevista en aquest paràgraf, s'han de tenir en compte les 
regles següents: 

1a. L’import net de la xifra de negocis es determinarà d’acord amb allò previst a l’article 35è.2 II del 
Codi de comerç. 

2a. L’import net de la xifra de negocis serà, en el cas dels subjectes passius de l’impost sobre 
Societats o dels contribuents per l’Impost sobre la Renda de no Residents, el del període impositiu, el 
termini del qual per a la presentació de declaracions dels esmentats tributs hagués finalitzat l’any anterior 



al de la meritació d’aquest impost. En el cas de societats civils i les entitats a què es refereix l’article 35è.4 
de la Llei general tributària, l’import net de la xifra de negocis serà el que correspongui al penúltim any 
anterior al de la meritació d’aquest impost. Si l’esmentat període impositiu hagués tingut una durada 
inferior a l’any natural, l’import net de la xifra de negocis s’elevarà a l’any. 

3a. Per al càlcul de l’import de la xifra de negocis del subjecte passiu, caldrà tenir en compte el conjunt 
de las activitats econòmiques per ell exercides. 

4a Quan l’entitat formi part d’un grup de societats en el sentit de l’article 42è del Codi de comerç, 
l’import net de la xifra de negocis s'haurà de referir al conjunt d’entitats pertanyents a l’esmentat grup. 
S’entén que els casos de l’article 42è del Codi de comerç són els recollits en la secció 1a del capítol I de 
les normes per a la formulació dels comptes anuals consolidats, aprovats per Reial decret 1159/2010, de 
17 de setembre. 
 5a. En el supòsit dels contribuents de l’impost sobre la Renda de no Residents, l’import net de la xifra 
de negocis serà l’imputable al conjunt dels establiments permanents situats al territori espanyol. 

d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social regulades al text 
refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat pel Reial decret legislatiu 
6/2004, de 29 d’octubre. 

e) Els organismes públics d'investigació, els establiments d'ensenyament en tots els graus sempre 
que estiguin finançats íntegrament amb diners de l'Estat, de la Generalitat o de les entitats locals, o per 
fundacions declarades benèfiques o d'utilitat pública, i els establiments d'ensenyament en tots els graus 
els quals, no tenint ànim de lucre, es trobin en règim de concert educatiu, fins i tot en el cas que facilitin 
als seus alumnes llibres o articles d'escriptori o els prestin serveis de mitja pensió o internat, encara que 
venguin en el mateix establiment els productes dels tallers dedicats a l'ensenyament esmentat, sempre 
que l'import de la venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini exclusivament a 
l'adquisició de primeres matèries o al sosteniment de l'establiment. 

f) Les associacions i fundacions de persones amb discapacitat física, psíquica i sensorial, sense 
ànim de lucre, per les activitats que portin a terme de tipus pedagògic, científic, assistencial i d'ocupació 
per a l'ensenyament, l'educació, rehabilitació i tutela de persones amb discapacitat, encara que venguin 
els productes dels tallers dedicats a l'ensenyament esmentat, sempre que l'import de la venda, sense 
utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini exclusivament a l'adquisició de primeres matèries 
o al sosteniment de l'establiment. 

g) La Creu Roja Espanyola. 
h) Els subjectes passius als quals sigui d'aplicació l'exempció d'acord amb tractats o convenis 

internacionals. 
i) Les entitats sense finalitat lucrativa en els termes previstos en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, 

de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge i el Reglament per 
a l’aplicació del règim fiscal de les esmentades entitats, aprovat pel Reial decret 1270/2003, de 10 
d’octubre. 
 Respecte a les entitats que tinguin l’obligació d’efectuar la comunicació de l’exercici de l’opció del 
règim fiscal especial previst en el títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, s’entendrà feta aquesta 
comunicació, de conformitat amb l’article 2.3 del Reglament de desenvolupament de l’esmentada Llei, per 
la presentació davant l’Administració Tributària de l’Estat de la declaració censal d’alta, modificació i baixa 
en el cens d’empresaris, professionals i retenidors en què es contingui l’opció, i produirà efectes a partir 
del període impositiu que coincideixi amb l’any en què es presenta la declaració censal d’alta o 
modificació i el següent en cas de baixa. 

2. Les exempcions previstes en les lletres e) i f) de l'apartat 1 anterior tenen caràcter rogatori i, per 
tant, només s'atorgaran, si s'escau, a sol·licitud del subjecte passiu de l'impost. 

 
Art. 7è. Bonificacions. 1. Gaudiran d'una bonificació del 95% de la quota les cooperatives així com les 

seves unions, federacions i confederacions en els termes establerts a la Llei 20/1990, de 19 de desembre, 
sobre règim fiscal de les cooperatives. Hauran d'acreditar la seva inscripció en el Registre de 
cooperatives. 

2. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota els subjectes passius que iniciïn l’exercici de 
qualsevol activitat professional, durant els cinc anys d’activitat següents a la finalització del segon període 
impositiu del seu desenvolupament. 

3. D'acord amb allò que preveu l'article 76è.1.9 de la Llei 41/1994, de 30 de desembre, de 
pressupostos generals de l'Estat per a 1995, podran gaudir d'una reducció en la quota del present impost 
els subjectes passius titulars de locals afectats per obres a la via pública, on s’exerceixin activitats 
classificades a la divisió 6a de la secció primera de les Tarifes de l’impost. Aquesta reducció, establerta en 



relació amb la durada de les obres esmentades, es reconeixerà segons els percentatges i condicions 
següents: 

Subjectes beneficiats: els titulars de locals on s'exerceixin activitats econòmiques que tributin per 
quota municipal que resultin afectats per obres en la via pública de durada superior a tres mesos.  

Percentatges de reducció: 
Obres amb durada de 3 a 6 mesos: 20% 
Obres amb durada de 6 a 9 mesos: 30% 
Obres amb durada de 9 a 12 mesos: 40% 

La reducció en la quota es practicarà dins la liquidació de l’any immediatament següent a l’inici de les 
obres de què es tracti. 

El procediment es realitzarà d’ofici pels Consells de Districte o a petició de l’interessat, segons que 
preveu l’article esmentat de la Llei de pressupostos. 

4. Així mateix, de conformitat amb allò que preveu l'article 76è.1.9 de la Llei 41/1994, de 30 de 
desembre, quan en els locals on s'exerceixen activitats classificades a la divisió 6a de la secció 1a de les 
Tarifes de l'impost que tributin per quota municipal es facin obres majors per a les quals es requereixi 
l'obtenció de la corresponent llicència urbanística i les quals tinguin una durada superior a tres mesos, 
sempre que per causa d’aquestes obres els locals estiguin tancats, la quota corresponent es reduirà en 
proporció al nombre de dies que el local estigui tancat. 

Aquesta reducció haurà de ser sol·licitada pel subjecte passiu i, si s’escau, un cop concedida, el 
subjecte passiu haurà de sol·licitar la corresponent devolució d'ingressos indeguts per l'import de la 
reducció. 

 
5. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost, durant els dos primers anys, els 

subjectes passius que utilitzin l’energia solar o altres energies renovables en l’exercici de les activitats 
objecte de l’impost. 

L’aplicació d’aquesta bonificació restarà condicionada, si s’escau, a l’acceptació per part de 
l’Ajuntament de la comunicació d’obra menor corresponent. 

La bonificació haurà de ser sol·licitada per l’interessat en el termini de tres mesos posteriors a la 
instal·lació, acreditant la comunicació d’obres i el certificat final. Una vegada concedida, s’aplicarà a la 
quota de l’impost del període anual següent al de la data de sol·licitud. 

No procedirà la bonificació quan la instal·lació dels sistemes pera l’aprofitament tèrmic o elèctric de 
l’energia provinent del sol siguin obligatòries d’acord amb la normativa específica en la matèria. 

 
5. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost d’activitat empresarials els subjectes 

passius que instal•lin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, durant 
els dos períodes impositius següents a la data de legalització de la instal•lació. 

L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada a que: 
• la instal•lació solar no sigui obligatòria per normativa, 
• els col•lectors solars tèrmics disposin de la corresponent homologació per un organisme 

competent (Ministeri d’Industria, Generalitat de Catalunya, Keymark Management Organization, entre 
d’altres), en el cas d’instal•lacions de producció de calor, 

• la instal•lació estigui degudament legalitzada per l’òrgan competent de la Generalitat de 
Catalunya, 

• l’Ajuntament hagi acceptat el comunicat d’obres que correspongui, 
• el sol•licitant justifiqui la seva participació econòmica, en el cas d’instal•lacions comunitàries, 
• el sol•licitant no sigui beneficiari de la bonificació de l’IAE pel mateix motiu, 
• les instal•lacions solars que s’integrin a l’edifici on es desenvolupi l’activitat o als edificis 

adjacents en règim de cessió de l’espai, s’utilitzin a la pròpia activitat, 
• l’import de la bonificació acumulat en els dos anys no superi l’import de la seva participació 

econòmica en el cas d’instal•lacions col•lectives o el cost de la instal•lació en el cas d’instal•lacions 
individuals. 

 
La bonificació haurà de ser sol•licitada per l’interessat en el termini de tres mesos posteriors a la data 

de registre del tràmit de legalització de la instal•lació a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, 
acreditant: 

• el document d’admissió del comunicat d’obres per l’Ajuntament; 
• en el cas d’instal•lacions col•lectives, la còpia de l’acord de participació econòmica i repartiment 

de costos de la instal•lació, degudament signat; 



• en el cas de sistemes solars tèrmics: 
• el certificat d’homologació dels col•lectors solars tèrmics, 
• el certificat final i d’especificacions tècniques de la instal•lació pera l’aprofitament d’energia 

solar tèrmica signat per l’instal•lador o el director de l’obra, segons model de l’Agència 
d’Energia de Barcelona (http://energia.barcelona) i 

• el justificant de presentació de la declaració responsable per a instal•lacions tèrmiques en 
edificis en el registre d’entrada de l’Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat de 
Catalunya, si escau;  

• en el cas de sistemes solars fotovoltaics: 
• el justificant de presentació de la sol•licitud de posada en servei o l’autorització administrativa 

en el registre d’entrada de l’Oficina de Gestió empresarial de la Generalitat de Catalunya, 
segons model correspongui. 

 

6. Gaudiran d’una bonificació de la quota els subjectes passius que tributin per quota municipal i que 
hagin incrementat la mitjana de la seva plantilla de treballadors amb contracte indefinit durant el període 
impositiu immediat anterior a aquell en el qual es sol·licita la bonificació, en relació amb el període anterior 
a aquell. La bonificació s’aplicarà únicament en l’exercici en el qual es sol·liciti. La bonificació de la quota 
dependrà de l’increment de la mitjana de la plantilla amb contracte indefinit segons la següent taula: 

 

Percentatge de bonificació d ela quota Increment de la mitjana de la plantilla amb 
contracte indefinit 

20% 10% 

30% 15% 

40% 20% 

50% 25% 

En cap cas, sobre la quota total de l’Ajuntament, la quantitat bonificada podrà superar els imports 
següents 
 

Import net de la xifra de negoci Límit de la bonificació 
1 milió a 5 milions: 1.219,29 € 
5 milions a 10 milions: 1.876,30 € 
10 milions a 50 milions: 2.715,78 € 
50 milions a 100 milions: 3.021,45 €  
més de 100 milions: 13.571,49 € 
Sense xifra de negoci: 978,01 € 

En l'aplicació de la bonificació s'observaran les regles següents: 

1r. Per al càlcul de la mitjana d’increment de plantilla referit es tindran en compte les persones 
contractades en els termes que disposi la legislació laboral. 

2n. L’increment de plantilla amb contracte indefinit s’ha de produir en relació als seus centres de treball a 
Barcelona.  

3r. El nombre de contractes que cal considerar per determinar l’increment serà el nombre total de 
contractes indefinits existents en el conjunt d’activitats desenvolupades a Barcelona. 

La bonificació s’aplicarà a totes les activitats desenvolupades pel subjecte passiu a Barcelona que tributin 
per quota municipal i l’import màxim de bonificació es determinarà en relació a cadascuna d’aquestes 
quotes. 

4t. L’increment de la mitjana es calcularà de la forma següent: 

T = (Tf –Ti)*100/Ti 



T=  Taxa d’increment mitjà % 
Tf=  Nombre de treballadors amb contracte indefinit (segons punt 2n i 3r) en el període 
final comparat 
Ti=  Nombre de treballadors amb contracte indefinit (segons punt 2n i 3r) en el període 
inicial comparat 

5è. La sol·licitud de bonificació s’haurà de presentar abans de 31 de maig de l’exercici per al qual es 
demana la bonificació. 

6è En la sol·licitud de bonificació s’identificarà el subjecte passiu i es relacionaran totes les activitats amb 
indicació de l’adreça i epígraf de tributació respecte de les quals es demana el benefici fiscal.  

El subjecte passiu o el seu representant també presentarà una declaració sota la seva responsabilitat, 
que, a més de les dades identificatives, inclourà les circumstàncies següents: 

Relació de tots els treballadors que han tingut una  relació contractual indefinida durant els dos 
exercicis immediatament anteriors a l’exercici pel qual es demana la bonificació, indicant el nom i 
cognoms, NIF/NIE, número d’afiliació a la Seguretat Social,  data d’inici de la prestació de serveis amb 
contracte indefinit o conversió de temporal a indefinida i, si s’escau, data de baixa. Així mateix, ha de 
constar a la relació l’adreça concreta del centre de treball on presten el servei cadascun dels treballadors. 

Aquesta relació s’ha d’aportar en suport digital (full de càlcul tipus Excel). 

Junt amb la declaració responsable cal aportar : 

- Còpia dels contractes de treball amb alguna modalitat indefinida, o si s’escau, la comunicació de 
conversió de contracte temporal a contracte indefinit. 

- Informe, emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, de vida laboral del codi de compte de 
cotització de l’empresa pel període comprés entre el 01/01/exercici (període inicial comparat) i el 
31/12/exercici (període final comparat).  

- Informe, emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, de dades per a la cotització –
treballadors per compte aliena (IDC)- de cada treballador amb un contracte de modalitat indefinida i 
de centres de treball del municipi de Barcelona. Aquest document haurà d’estar expedit l’any en que 
es pretén la bonificació. 

7è. La bonificació s’atorgarà amb caràcter provisional al moment de presentar la sol·licitud i restarà 
condicionada al resultat de les comprovacions que pugui realitzar l’Ajuntament. 

8è. La bonificació tindrà efectes únicament en l’exercici per al qual es sol·licita. 
 
Art. 8è. Període impositiu i meritació. 1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan 

es tracti de declaracions d'alta de subjectes passius que no hagin d'estar-ne exempts. En aquest cas, el 
període impositiu començarà en la data d'inici de l'exercici de l'activitat i acabarà amb l'any natural. 

2. L'impost es meritarà el primer dia del període impositiu i les quotes seran irreductibles, excepte 
quan, en els casos d’alta de subjectes passius no exempts el dia de començament de l'exercici de 
l’activitat no coincideix amb l’any natural. En aquest cas, les quotes es calcularan proporcionalment al 
nombre de trimestres naturals que manquin per acabar l’any natural, incloent-hi els de començament de 
l’exercici de l’activitat. 

3. Igualment, en el cas de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes es prorratejaran 
per trimestres naturals, excloent-ne aquell en què s'hagi produït el cessament esmentat. Amb aquesta 
finalitat, els subjectes passius podran demanar la devolució de la part de la quota corresponent als 
trimestres naturals en els quals no s'hagi exercit l'activitat. 

 
Art. 9è. Matrícula.1. L'impost es gestiona a partir de la matrícula que es formarà anualment i estarà 

constituïda per censos comprensius dels subjectes passius que exerceixin activitats econòmiques i no 
estiguin exempts de l'impost, quotes mínimes i, si escau, del recàrrec provincial. 

La formació de la matrícula de l'impost és competència de l’Administració tributària de l’Estat. 
Igualment, la qualificació de les activitats econòmiques i la fixació de les quotes corresponents serà 
practicada per l'Administració de l'Estat.  

Contra els actes d'inclusió, exclusió o variació de qualificació d'activitats econòmiques i fixació de 
quotes, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició i, en tot cas, reclamació econòmic 
administrativa davant el Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya. 

2. Els subjectes passius, no exempts de l’impost, que iniciïn la seva activitat, hauran de presentar les 



declaracions d’alta en el termini d’un mes des de l’inici de l’activitat. 
3. Els subjectes passius que deixin de complir les condicions exigides per a l’aplicació de les 

exempcions previstes estaran obligats a presentar la corresponent declaració censal d’alta, on 
manifestin tots els elements necessaris per a la seva inclusió en la matrícula, durant el mes de 
desembre immediatament anterior a l’any en què aquests subjectes passius resultin obligats a contribuir 
per l’impost. 

4. Els subjectes passius als quals no resulti d’aplicació l’exempció prevista en la lletra c) de l’apartat 1r 
de l’article 4t hauran de comunicar a l’Agència Estatal d’Administració Tributària l’import net de la seva 
xifra de negocis en els termes establerts a l’Ordre del ministre d’Hisenda 85/2003, de 23 de gener. 

5. Els subjectes passius inclosos en la matrícula de l'impost estan obligats a presentar una declaració 
de baixa quan cessin en l'exercici d'una activitat, o de variació, en la qual han de comunicar les alteracions 
d'ordre físic, econòmic o jurídic separadament per a cada activitat, en el termini d'un mes des de la data 
en què es va produir el cessament de l'activitat o la variació. 

Les oscil·lacions en més o en menys no superiors al 20% dels elements tributaris no alteraran l’import 
de les quotes per les quals es tributava. Quan les oscil·lacions de referència siguin superiors als 
percentatges indicats, tindran la consideració de variacions. 

6. Les declaracions de variació o baixa, referents a un període impositiu, tindran efectes en la 
matrícula del període impositiu següent. 

7. La inclusió, exclusió o alteració de les dades contingudes als censos, resultants de les actuacions 
d'inspecció tributària o de la formalització d'altes i comunicacions, es consideraran actes administratius i 
significaran la modificació del cens esmentat. Per a qualsevol modificació de la matrícula referent a les 
dades que figurin en els censos, serà requisit indispensable i inexcusable l’alteració prèvia d'aquestes 
últimes en el mateix sentit. 

8. En tot allò que no és previst en aquest article, hi serà d’aplicació el Reial decret 243/1995, de 17 de 
febrer, en relació a les obligacions dels subjectes passius de presentar declaracions d’alta, de baixa i de 
variació. 

 
Art. 10è. Gestió municipal. 1. La liquidació i recaptació, com també la revisió dels actes dictats en via 

de gestió tributària d'aquest impost, seran portades a terme per l'Ajuntament. Comprenen les funcions 
següents: concessió i denegació d'exempcions i bonificacions, realització de les liquidacions per a la 
determinació dels respectius deutes tributaris, emissió d'instruments de cobrament, resolució d’expedients 
per a la devolució d’ingressos indeguts i resolució del recurs d’alçada, previst a l’article 46è de la Llei 
1/2006, de 13 de març, de règim especial del municipi de Barcelona, amb efectes de reposició, aplicant-se 
el règim jurídic del recurs regulat a l’article 14è del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
que s’interposi contra els actes esmentats, i actuacions per a la informació i assistència al contribuent 
referides a les matèries compreses en aquest apartat. 
2.  La inspecció d'aquest impost serà duta a terme per la Inspecció Municipal d'Hisenda per delegació de 
l'Administració Tributària de l'Estat. De conformitat amb el que disposa l’art. 18.4 del Real Decret 
243/1995, pel qual es dicten normes per a la gestió de l’impost sobre activitats econòmiques i es regula la 
delegació de competències en matèria de gestió censal d’aquest impost, contra els actes derivats de les 
actuacions d’inspecció que suposin inclusió, exclusió o alteració de les dades contingudes als censos 
quan aquests actes són dictats per l’Ajuntament, es pot interposar reclamació econòmica administrativa 
davant el Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya, prèvia interposició preceptiva del 
recurs d’alçada amb efectes de reposició, a què fa referència l’article 188è de l’ordenança fiscal general. 
Fins que aquest recurs no es resolgui, de forma expressa o per silenci, no es podrà plantejar la 
reclamació econòmica administrativa. 
3.  La Inspecció d’Hisenda Municipal podrà modificar de forma motivada l’import net de la xifra de negocis 
declarat pel subjecte passiu i comunicat per l’Agència Estatal d’Administració Tributària, sempre que 
aquesta última no s’hagi pronunciat prèviament sobre aquest import en un procediment de comprovació. 
 

Disposició addicional. Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l'Estat o 
qualsevol altra norma de rang legal que afectin qualsevol element del present impost seran d'aplicació 
automàtica dins l'àmbit d’aquesta Ordenança. 

 
Disposició final. Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en data 

20 de desembre de 2019, 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. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ordenança fiscal núm. 2.1 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I 
OBRES 

 
Art. 1r. Disposició general.  
D'acord amb allò que estableixen els articles 100è a 103è del text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals s'estableix l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, amb independència d'altres 
exaccions que es puguin acreditar, especialment la taxa per l’atorgament de les llicències urbanístiques 
pertinents. 

 
Art. 2n. Fet imposable. 
1. Constitueix el fet imposable la realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra que exigeixi 

l’obtenció de la corresponent llicència d'obres o urbanística, s’hagi obtingut o no la llicència esmentada, 
sempre que l'expedició correspongui a l’Ajuntament. 

Resten incloses en el fet imposable de l'impost els supòsits en què les Ordenances municipals 
d'aplicació autoritzin la substitució de la llicència urbanística per la declaració responsable o comunicació 
prèvia, a l'empara del que regula la disposició final primera de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de 
liberalització del comerç i de determinats serveis , o que les construccions, instal·lacions o obres es 
realitzin en compliment d'una ordre d'execució municipal. 

 
2. El fet imposable es produeix pel sol fet de la realització de les construccions, instal·lacions i obres 

esmentades i afecta totes aquelles que es facin en el terme municipal, incloent-hi la zona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
marítimo-terrestre, encara que calgui, a més, l'autorització d'una altra administració. 

   
Art. 3r. Actes subjectes.  

Són actes subjectes tots aquells actes que compleixin el fet imposable definit en l'article anterior, i en 
concret: 

a) Les obres de nova planta i d'ampliació d'edificis, o necessàries per a la implantació, l'ampliació, la 
modificació o la reforma d'instal·lacions de qualsevol mena. 

b) Les obres de modificació o de reforma que afecten l'estructura, l'aspecte exterior o la disposició 
interior dels edificis, o que incideixen en qualsevol classe d'instal·lacions existents. 

c) Les obres provisionals. 
d) La construcció de guals per a l’entrada i sortida de vehicles de les finques a la via pública. 
e) Els moviments de terres, com ara desmunts, esplanacions, excavacions, terraplenades, llevat 

que aquests actes estiguin detallats i programats com a obres incloses i per executar en un 
projecte d'urbanització o edificació aprovat o autoritzat. 

f) Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
g) Les obres de tancament dels solars o dels terrenys i de les tanques. 
h) La nova implantació, l'ampliació, la modificació, la substitució o el canvi d'emplaçament de tota 

mena d'instal·lacions tècniques dels serveis públics, qualsevol que en sigui l'emplaçament. 
i) Les instal·lacions de caràcter provisional. 
j) La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports publicitaris visibles des de la via 

pública. 
k) Les instal·lacions subterrànies dedicades als aparcaments, a les activitats industrials, mercantils 

o professionals, als serveis públics o a qualsevol altre ús a què es destini el subsòl. 
l) La realització de qualsevol altre acte establert pels plans d'ordenació o per les ordenances que 

els siguin aplicables com a subjectes a llicència municipal comunicació prèvia, sempre que es 
tracti de construccions, instal·lacions o obres. 

m) Les instal·lacions tècniques o industrials per a processos productius, sempre que requereixin 
obra o instal·lació. 

 
Art. 4t. Actes no subjectes.  

Són actes no subjectes: 
a) Les obres a l’interior dels habitatges, locals, vestíbuls i escales comunitàries que no modifiquin 

la distribució, l’estructura o la façana, en edificis que no estiguin catalogats (A i B), protegits 
urbanísticament (C) o urbanísticament considerats de nivell D. 

 
b) La instal·lació de motors de petits aparells electrodomèstics i de ventilació dels habitatges. 



c) Les obres d'urbanització, de construcció o d'enderroc d'un edifici, en cas que siguin executades 
per ordre municipal amb la direcció dels serveis tècnics de l'Ajuntament. 

d) Les actuacions de neteja i arranjament de jardins i solars que no impliquen tala d’arbrat. 
e) Les obres de supressió de guals per reposar la vorera i la modificació o reforma de guals per tal 

d’adaptar-los als requeriments de noves ordenances municipals. 
f) Les obres interiors per tal d'adequar en els edificis espais per a contenidors de recollida selectiva 

d'escombraries i aparcament de bicicletes. 
g) Les obres per treure rètols de publicitat. 
h)    L’adequació a mesures d’aïllament tèrmic i acústic, sempre que aquestes actuacions no s’integrin 

en obres o construccions d’abast general. 
i)    Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per particulars o per les empreses 

subministradores de serveis públics, que corresponen tant a les obres necessàries per a 
l’obertura de cales i pous, col·locació de pals de suport, canalitzacions, connexions i, en general, 
qualsevol remoció del paviment o voreres, com a les necessàries per a la reposició, 
reconstrucció o arranjament d'allò que s’hagi pogut malmetre amb les cales esmentades. 

j)    Desmantellament i modificació sense impacte visual de les instal·lacions de radiocomunicacions. 
  
Art. 5è. Exempcions.  

Estan exemptes de l’impost: 
a) Les construccions, instal·lacions o obres de les quals sigui propietari l’Estat, les comunitats 

autònomes o les entitats locals, que, tot i estar subjectes a aquest impost, estiguin directament destinades 
a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de les seves 
aigües residuals, encara que la gestió es porti a terme per organismes autònoms, tant si es tracta d’obres 
d’inversió nova com de conservació. 

b) Les construccions, instal·lacions i obres de les quals sigui propietària la Santa Seu, la Conferència 
episcopal, les diòcesis, les parròquies i altres circumscripcions territorials, els ordes i congregacions 
religioses i els instituts de vida consagrada i les seves províncies i les seves cases, de conformitat amb 
l’apartat 1r lletra A) de l’article IV de l’acord entre l’estat espanyol i la Santa Seu sobre assumptes 
econòmics. 

 
Art. 6è. Subjectes passius.  
1. Són subjectes passius d'aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o jurídiques i les 

entitats a què es refereix l'article 35è.4 de la Llei general tributària, que siguin propietaris de la 
construcció, instal·lació o obra, siguin o no propietaris de l’immoble en el qual es fa. 

Als efectes previstos en el paràgraf anterior, tindrà la consideració de propietari de la construcció, 
instal·lació o obra qui suporti les despeses o el cost que comporti la seva realització. 

2. En el supòsit que la construcció, instal·lació o obra no sigui feta pel contribuent, tindran la condició 
de subjectes passius substituts d'aquell els qui sol·licitin les corresponents llicències o realitzin les 
construccions, instal·lacions o obres. 

Els substituts podran exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta. 
 
Art. 7è. Bonificacions.  
1. Les obres que tinguin per objecte la realització de construccions, instal·lacions o obres declarades 

d’especial interès o utilitat municipal, perquè hi concorren circumstàncies socials, culturals, 
historicoartístiques o de foment de treball, podran gaudir d’una bonificació de la quota en els percentatges 
següents, en funció de les circumstàncies que a continuació s’expressen: 
 A) Circumstàncies socials: 

A1. Construccions, instal·lacions i obres destinades a qualsevol dels equipaments comunitaris 
que es detallen a l’article 212è de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, que 
s’executin en terrenys qualificats urbanísticament com d’equipament, o, en terrenys que sense 
estar qualificats urbanísticament com d’equipament, hi hagi un planejament derivat que sols 
admeti l'ús d’equipament: 

 
Si es promouen directament per una entitat de caràcter públic  70% 
Si es promouen directament per una entitat sens ànim de lucre 65% 
Si es promouen directament per una entitat de caràcter privat  35% 

A2. Obres, construccions i instal·lacions que s’executin per iniciativa pública destinades a la 
promoció d’aparcament públic .............................................................50% 



A3. Obres, construccions i instal·lacions adreçades al compliment del Pla d’habitatge de 
Barcelona vigent en el moment de sol·licitar-se la bonificació: 

a) Bonificació del 90% de la quota per a les construccions, instal·lacions o obres en règim 
de protecció pública destinades a lloguer, a dret de superfície o a una altra forma de cessió 
d’ús i a allotjaments col·lectius protegits. 
b) Bonificació del 90% de la quota per a les construccions, instal·lacions o obres en règim 
de protecció pública de règim especial i de règim general destinades a la venda  en 
promoció pública o per entitats sense ànim de lucre. 

B) Circumstàncies culturals, historicoartístiques: 
B1. Obres i instal·lacions, destinades a conservació i manteniment, en edificis declarats 
monuments d’interès nacional (nivell de protecció A, segons Llei 9/1993, de 30 de setembre, 
del patrimoni cultural 
català)......................................................................................................................95% 
B2. Obres i instal·lacions, destinades a conservació i manteniment, en edificis catalogats 
d’interès local, inclosos en el catàleg del Patrimoni cultural català (nivell de protecció B 
segons Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català)..........................................................................................50% 
B3. Obres i instal·lacions, destinades a conservació i manteniment, sobre edificis o locals 
urbanísticament protegits (nivell de protecció C segons Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 
patrimoni cultural 
català)........................................................................................................35% 

C) Circumstàncies de foment de l’ocupació: 
 Bonificació del 30% de la quota per construccions, instal·lacions i obres realitzades en els locals  

  afectes a l’exercici d’una activitat econòmica de la qual el subjecte passiu n’és titular, quan  
  concorri: 

 a) que aquesta activitat s’hagi iniciat dins els dos anys anteriors a la sol·licitud de la llicència  
  d’obres o urbanística, o 

 b) que hagi incrementat la mitjana de la seva plantilla al municipi en un 10% o més entre l’exercici  
  anterior a la sol·licitud de la llicència i el precedent. 

 Juntament amb la sol·licitud el subjecte passiu o el seu representant presentarà una declaració  
  sota la seva responsabilitat, que a banda de les dades identificat ives, inclourà, les circumstàncies  
  següents: - Activitats econòmiques exercides en el local afecte objecte de les 
construccions, instal·lacions i    obres. 

 - Data d’inici de les activitats i acreditació de no haver-se donat de baixa en el cens d’empresaris,  
  professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària. 

 - En relació als dos exercicis immediatament anteriors a l’inici de les construccions, instal·lacions i 
  obres pel qual es demana la bonificació nombre total de treballadors, per cada exercici, tant de  
  l’empresa com dels que presten serveis en centres de treball a la ciutat de Barcelona. 

 Caldrà annexar, per cada exercici, una relació de tots aquests treballadors, que indiqui el nom i  
  cognoms, NIF, número de afiliació de la Seguretat Social i la data d’inici de la prestació de serveis.  
  A més, caldrà indicar expressament l’adreça del centre de treball on presta els serveis cadascun  
  dels treballadors. 

 A la declaració s’adjuntarà còpia dels contractes de treball corresponents i còpia, degudament  
  registrada davant la Tresoreria de la Seguretat Social, de la sol·licitud presentada per l’empresa  
  per causar l’alta del treballador. 

L’acord de declaració d’interès especial o utilitat municipal i de determinació del percentatge de 
bonificació aplicable, serà adoptat per la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, per delegació del 
Plenari del Consell Municipal, prèvia sol·licitud del subjecte passiu. 
 En el supòsit que les obres, instal·lacions o construccions, susceptibles de la bonificació que aquí es 
regula, es trobin dins del marc d’un conveni urbanístic o de col·laboració, en ambdós casos de caràcter 
interadministratiu, l’acord d’aprovació del conveni, realitzada pel Plenari del Consell Municipal, podrà 
contenir la declaració d’interès públic o utilitat municipal i determinar el percentatge aplicable. 
 Les bonificacions establertes en la lletra A) circumstàncies socials, B) circumstàncies culturals, 
historicoartístiques, i C) foment de l’ocupació no són acumulables. 
2. Les construccions, instal·lacions o obres destinades a habitatge de protecció oficial, no incloses amb 
els apartats anteriors,  gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota, sens perjudici de les bonificacions 
establertes a l’apartat 1 lletra A3 d’aquest article. 
Aquesta bonificació serà concedida pel Regidor/a de l’Àrea o del Districte que correspongui. 



3. Podran gaudir d’una bonificació del 90% de la quota de l’impost les construccions, instal·lacions o obres 
que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat de les persones amb discapacitat, sempre que 
aquestes actuacions no s’integrin en obres o construccions d’abast general ni es realitzin als immobles 
obligatòriament, per prescripció legal. 
Aquesta bonificació serà concedida per el/la Regidor/a de l’Àrea o del Districte que correspongui. 
 
4. Podran gaudir d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost les construccions, instal·lacions o obres 
que incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar, sempre que aquestes 
actuacions no s’integrin en obres o construccions d’abast general ni es realitzin als immobles 
obligatòriament, per prescripció legal. L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada a que els 
instal·lacions per a producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació 
de l’Administració competent.  
Aquesta bonificació serà concedida per el/la Regidor/a de l’Àrea o del Districte que correspongui.  
 
4. Podran gaudir d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost les construccions, instal•lacions o obres 
que incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar. 
L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada a que: 
• aquestes actuacions no s’integrin en obres o construccions d’abast general ni es realitzin als immobles 
obligatòriament, per prescripció legal, 
• els col•lectors solars tèrmics disposin de la corresponent homologació per un organisme competent 
(Ministeri d’Industria, Generalitat de Catalunya, Keymark Management Organization, entre d’altres), en el 
cas d’instal•lacions de producció de calor, 
• la instal•lació estigui degudament legalitzada per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, 
• l’Ajuntament hagi acceptat el comunicat d’obres que correspongui. 
Aquesta bonificació serà concedida X per l’òrgan que atorgui la llicència. 
La bonificació haurà de ser sol•licitada per l’interessat X acreditant: 
• el document d’admissió del comunicat d’obres per l’Ajuntament; 
• en el cas  d’instal•lacions col•lectives en edificis amb divisió de propietat horitzontal, la còpia de l’acta 
de la comunitat de propietaris que inclogui: 

• l’acord de participació i repartiment de costos de la instal•lació, 
• el consentiment exprés signat per tal que un tercer presenti una sol•licitud única de bonificació en 

nom de tots els participants, actuant com a representant, si escau; 
• en el cas de sistemes solars tèrmics: 

• el certificat d’homologació dels col•lectors solars tèrmics, 
• el certificat final i d’especificacions tècniques de la instal•lació pera l’aprofitament d’energia solar 

tèrmica signat per l’instal•lador o el director de l’obra, segons model de l’Agència d’Energia de 
Barcelona (http://energia.barcelona) i 

• el justificant de presentació de la declaració responsable per a instal•lacions tèrmiques en edificis 
en el registre d’entrada de l’Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat de Catalunya, si 
escau; 

• en el cas de sistemes solars fotovoltaics: 
• el justificant de presentació de la sol•licitud de posada en servei o l’autorització administrativa en el 

registre d’entrada de l’Oficina de Gestió empresarial de la Generalitat de Catalunya, segons 
model correspongui. 

 
5. Les bonificacions  abastaran exclusivament la part de la quota corresponent a les construccions, 
instal·lacions o obres destinades a les corresponents finalitats i, s’hauran d’acreditar per l’interessat 
mitjançant pressupost desglossat o qualssevol altre document  acreditatiu subscrit pel facultatiu director 
de les obres.  
6.- Per tal de gaudir de qualsevol de les bonificacions esmentades, serà necessari que el subjecte passiu 
les sol·liciti, en el moment de presentar la corresponent sol·licitud de llicència o comunicació prèvia 
d’obres, construccions o instal·lacions.  
En qualsevol cas, les sol·licituds de bonificacions que es presentin amb posterioritat a la sol·licitud de 
llicència o comunicació, així com amb posterioritat a la finalització de les obres, construccions o 
instal·lacions es consideraran extemporànies. 
En cap cas s’atorgarà la bonificació si les construccions, instal·lacions o obres no es troben emparades 
amb la corresponent llicència o comunicat. 



Art. 8è. Base imposable. 
La base imposable de l’impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra; 
s'entén com a tal, a aquests efectes, el cost d’execució material d’aquella construcció, instal·lació o obra. 

No formen part de la base imposable d’aquest impost, aquells conceptes que no integrin estrictament 
el cost d’execució material, com l’impost sobre el valor afegit i altres impostos anàlegs propis de règims 
especials, les taxes, preus públics i altres prestacions patrimonials de caràcter públic local relacionades, 
en el seu cas, amb la construcció, instal·lació o obra, ni el cost dels treballs de prospecció, excavació, 
documentació i conservació de restes arqueològiques realitzats en compliment de la normativa urbanística 
o de protecció del patrimoni cultural, ni tampoc els honoraris dels professionals i el benefici empresarial i 
les despeses generals del contractista, ni qualsevol altre concepte que no integri, estrictament, el cost 
d’execució material, sempre que l’existència i quantia d’aquests conceptes resultin dels respectius 
contractes, pressupostos, factures, certificacions o documents suficientment acreditatius de data anterior 
a l’inici de les actuacions per part de la Inspecció d’Hisenda Municipal. 

 Art. 9è. Tipus de gravamen. 
La quota d'aquest impost és el resultat d'aplicar a la base imposable un tipus del  4%. 

 
 
Art. 10è. Meritació.  
 
L'impost es merita en el moment de començar la construcció, instal·lació o obra, encara que no s'hagi 

sol·licitat o obtingut la llicència, ni s’hagi presentat la comunicació prèvia corresponent. 
 

Art. 11è. Gestió i liquidació.  
 
1. El subjecte passiu practicarà l'autoliquidació d'aquest impost que tindrà caràcter d'ingrés a compte, 

abans de l’obtenció de la corresponent llicència o en el moment d’admissió del comunicat. La base 
imposable es determinarà en funció del pressupost presentat per l'interessat, i visat pel Col·legi Oficial 
corresponent, quan això constitueixi un requisit preceptiu, o bé segons els índexs o mòduls que consten a 
l'annex d'aquest Ordenança. 

2. Quan, sense haver-se obtingut la llicència o admès el comunicat, s'iniciï la construcció, instal·lació o 
obra, l'Ajuntament practicarà una liquidació provisional a compte. La base imposable es determinarà 
d'acord amb el pressupost presentat per l'interessat, per pròpia iniciativa o a requeriment de l'Ajuntament, 
i visat pel Col·legi Oficial corresponent, quan això constitueixi un requisit preceptiu, o bé segons els índexs 
o mòduls que consten a l'annex d'aquesta Ordenança.  

3. Un cop acabades les construccions, instal·lacions o obres, l'Ajuntament, prèvia comprovació, 
modificarà, si s'escau, la base imposable utilitzada en l'autoliquidació de l'interessat o en la liquidació 
provisional a què es refereixen els paràgrafs anteriors, practicarà la corresponent liquidació definitiva, 
tenint en compte el cost real i efectiu d’aquelles, i exigirà del subjecte passiu, o li reintegrarà, si és el cas, 
la quantitat que correspongui. Les funcions d’investigació, comprovació i liquidació definitiva corresponen 
al servei d’Inspecció d’Hisenda municipal. 

4. En l’exercici de les funcions anteriors, la Inspecció d’Hisenda municipal podrà requerir la 
documentació que reflecteixi el cost real i efectiu de les construccions, instal·lacions o obres, que pot 
consistir en el pressupost definitiu, les certificacions d'obra, els contractes d'execució, la comptabilitat, la 
declaració d'obra nova o qualsevol altra documentació que pugui considerar-se adequada a l'efecte de la 
determinació del cost real. 

 Quan no s'aporti la documentació esmentada, no sigui completa o no se'n pugui deduir el cost real, la 
comprovació administrativa la faran els serveis municipals pels mitjans de determinació de la base 
imposable i comprovació de valors establerts a la Llei general tributària. 

 
Art. 12è. Infraccions.  

 Caldrà atenir-se a allò que disposa la Llei general tributària i l'Ordenança fiscal general. 
Quan en la primera compareixença davant la Inspecció no s'aporti la documentació o no sigui 

completa sense causa justificada, es podrà incórrer en una infracció de l’article 203 de la Llei General 
Tributària i 171 de l’Ordenança fiscal general. 

 
Disposició addicional. Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l'Estat o 

qualsevol altra norma de rang legal que afectin qualsevol element del present impost seran d'aplicació 
automàtica dins l'àmbit d’aquesta Ordenança. 



 
Disposició final. Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en data 

20 de desembre de 2019 entrarà en vigor 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. 

  
  



 
ANNEX 

 
DETERMINACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE D'ACORD AMB EL COST MATERIAL DE L'OBRA O 
INSTAL·LACIÓ, SEGONS MÒDULS 

 
A. OBRES 
 
1. La base imposable es determina mitjançant el producte del nombre de metres quadrats de 

superfície construïda o reformada pel valor en €/m2 assignable a cada grup. 
El valor del mòdul bàsic és de 664,35 €/m2 sobre el qual s'aplicaran els coeficients següents: 

 
Grup Tipus d'edificació 

 
Coeficient Valor  €/m2 

I  Arquitectura monumental 2,75 1.826,96 

II Hotels de 5 estrelles 2,55 1.694,09 

III Cinemes. Discoteques. Clíniques i hospitals. Bal-
nearis. Biblioteques. Museus. Teatres. Estacions 
de transports. Presons. Hotels de 4 estrelles 

 

 

2,25 1.494,79 

IV Laboratoris. Edificis d'oficines. Habitatge de més 
de 130 m2 2,15 1.428,35 

V Hotels de 3 estrelles. Dispensaris i centres 
mèdics. Residències geriàtriques. Habitatges de 
90 a 130 m2 

 

1,65 1.096,18 

VI Hotels de 2 estrelles. Escoles. Residències 
d'estudiants. Habitatges inferiors a 90 m2 1,30 863,65 

VII Hotels d'una estrella. Pensions i hostals. 
Habitatges protegits 1,00 664,35 

VIII Edificis industrials. Magatzems, Centres i locals 
comercials. Pavellons esportius coberts 

 

0,85 564,70 

IX Aparcaments, garatges 0,55 365,39 

 X Parcs infantils a l'aire lliure. Piscines, instal·la-
cions esportives descobertes i similars 

 

0,30 199,30 

 
2. S'aplicarà un factor corrector, sobre el valor m² obtingut segons els tipus d'edificació en els 

casos següents: 
En les reformes interiors de locals, habitatges o espais comuns, que modifiquen la distribució 

sense afectar o afectant puntualment l’estructura de l’edifici, el factor corrector serà 0,4 
En les reformes parcials de l’edifici que no afectin o afectin parcialment l’estructura i que no 

impliquin canvi de l’ús principal de l’edifici, el factor corrector serà 0,5 
3. Pel que fa als guals, la base imposable es determinarà aplicant a la superfície ocupada el 

valor de 59,77 €/m² i afegint-hi l’import resultant de multiplicar la longitud del gual pel valor del 
metre lineal en funció del tipus de gual: 

 
XI Guals 

Gual model B20 
€/ml 

200,79 



Gual model B40 
Gual model B60 
Gual model B120 

268,94 
358,59 
537,87 

 
4. En les construccions o obres destinades a usos diversos, s'aplicarà a cada part el valor que 

li correspongui aplicat a la superfície útil del respectiu ús o tipologia. 
 

B. INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS, DE CONDICIONAMENTS I COMPLEMENTÀRIES  
En els edificis de nova planta i en aquells en què la base imposable s'hagi calculat d'acord amb 
els mòduls i coeficients de l'apartat A (obres), hi estan incloses totes les instal·lacions pròpies de 
la tipologia de l'edifici. 

Els valors unitaris previstos en el present apartat B solament seran d'aplicació en aquells 
supòsits en què la instal·lació no estigui prevista com a part integrant de l'immoble projectat. Seran 
d'aplicació especialment als locals comercials i industrials projectats per a un ús específic 
indeterminat, als quals posteriorment s'incorporin les instal·lacions esmentades. 

 
CÀLCUL DE PRESSUPOST PER A INSTAL·LACIONS 

Pressupostos de barem de projectes 
L’objecte d'aquests càlculs és arribar a un cost de pressupost d’instal·lacions, basant-se en les 

característiques de les instal·lacions realitzades. Aquest pressupost, producte d’aplicar les 
fórmules indicades, l’anomenarem Pb. 

 
1. Aparcaments (preu per m2) 
  Càlcul per superfície 
 Pb = 15,76 + 0,8594 ∗ √S 
 S: superfície total útil del local (m2) 
 
2. Aparells a pressió 
 Projectes d’instal·lació d’aparells a pressió 
 – TIPUS A: sotmesos a l’acció de la flama 
  Pb = 9.311,09 + 594,49 ∗√(∑PV)  
  ∑PV: suma dels productes (pressió de disseny∗volum), (bar∗m3  
  o kg/cm2∗m3), dels aparells que formen part de la instal·lació 
 – TIPUS B: no sotmesos a l’acció de la flama 
  Pb = 6.015,94 + 393,92∗√(∑PV)  
  ∑PV: suma dels productes (pressió de disseny∗volum), (bar∗m3  
  o kg∗cm2∗m3), dels aparells que formen part de la instal·lació 
 
3.  Calefacció i calor industrial 
 – Per generadors d’aire calent 
  Pb = 0,11460∗ Q 
  Q: núm. de kcal/h generades 
 – Per radiadors i conductes 
  Pb = 0,18622 ∗ Q 
  Q: núm. de kcal/h generades 
 
4.  Condicionament i refrigeració 
 – Aire condicionat 
  Pb = 0,35097 ∗ F 
  F: núm. de frigories/h generades 
 – Aire condicionat i calefacció per radiadors: instal·lació mixta 
  Pb = 0,18622 ∗ Q + 0,35097 ∗ F 
  Q: núm. de kcal/h generades 
  F: núm. de frigories/h generades 
 – Climatització per bomba de calor 
  Pb = 0,35097 ∗ F 
  F: núm. de frigories/h generades 
 – Fred industrial 



  Pb = 0,27933 ∗ F 
  F: núm. de frigories/h generades 
 – Cambres frigorífiques 
  – De conservació (T > 0º C) 
   Pb = 959,75836 ∗ √V  
   V: volum útil de la cambra (m3) 
 
  – De congelació (T ≤ 0º C) 
   Pb = 1.181,79209 ∗ √V 
   V: volum útil de la cambra (m3) 
 
 
5. Instal·lacions addicionals a la construcció (prevenció d’incendis, elèctriques, etc) 
 Pb = M ∗ S ∗ C ∗ fa 
 Pb: pressupost barem 
 M: mòdul (actualment M = 32,19 € /m2) 
 S: superfície edificada (m2) 
 C: coeficient segons el tipus d’edificació 
 fa: factor d’actualització (actualment fa = 1,1) 
 

TIPUS D’EDIFICACIÓ C 

Edificis industrials i garatges d’una planta 0,70 

Edificis industrials i garatges de més d’una planta 1,00 

Garatges subterranis i subterranis en general 1,07 

Edificis d’oficines, per obrers o empleats 1,07 

 

6. Electricitat 
 – Instal·lacions industrials i comercials 
  Pb = 6.768,62 + 78,7860 ∗ W 
  W: potència contractada (kW) 
 – Instal·lacions provisionals d’obra i/o temporals 
  Pb = 6.768,62 + 15,7572 ∗ W 
  W: potència contractada (kW) 
 – Instal·lacions d’enllumenat exterior i piscines 
  Pb = 6.768,62 + 78,7860 ∗ W 
  W: potència contractada (kW) 
 – Centres de transformació i estacions transformadores 
  Pb = 4.834,59 + 12,1759 ∗ W 
  W: potència (kVA) 
 – Instal·lacions de distribució amb centre de transformació 
  Pb = 10.534,94 + 12,1759 ∗ L + 12,1759 ∗ W 
  L: longitud línia (m) ∗ nombre de circuits 
  W: potència (kVA) 
 
7.  Emmagatzematge 
 – Instal·lació de tancs de glp 
  Pb = 4.834,59 + 181,2512 ∗ √(PV) 
  PV: pressió de disseny ∗ volum (bar∗m3 o kg/cm2∗m3) 
 – Emmagatzematge de combustibles líquids 
  Pb = 6.016,41 + 594.4772 ∗ √V 
  V: capacitat total de l’emmagatzematge (m3) 
 – Emmagatzematge de productes químics 



  Pb = 11.817,921 + 297,2386 ∗ √V 
  V: capacitat total de l’emmagatzematge (m3) 
 
8.  Gas 
 – Instal·lacions receptores de gas 
  Pb = 6.088,02 + 2,0054 ∗ √Q 
  Q: capacitat màxima de la instal·lació (kcal/h) 
 
9.  Ascensors i muntacàrregues 
 – Ascensors 
  Pb = Cp * (4.290,19 + 1.787,55 ∗ N )  . 
  N: Nombre de parades.  
  Cp: Capacitat màxima de l’ascensor en persones / 6 
  Per capacitat inferiors a sis persones, el valor de Cp serà 1. 
 
 – Muntacàrregues 
  Pb = Cc * (2.860,11+ 1.191,72 ∗ N)   
  N: Nombre de parades, incloent-hi embarcament. 
  Cc: Capacitat màxima de l’ascensor en Kg./150.  
  Per capacitat inferiors a 150 Kg, el valor de Cc serà 1. 
 
10. Instal·lacions de rètols i cartelleres 
 – Instal·lació de rètol per m² perimetral 96,49 € 
 – Instal·lació de cartelleres publicitàries 
  Per cada mòdul de 3x4 m 1.072,12 € 
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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 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. Les autoritzacions, llicències, i la gestió administrativa-tècnica de les 
comunicacions prèvies dels aprofitaments de la via pública derivats de l’ocupació per rodatges i 
filmacions, mudances , grues mòbils autopropulsades, activitats auxiliars per bastides i reserves 
d’estacionament per maquinària de treball i vehicles concretades a aquesta ordenança. S’entén per: 
• Ocupacions de l’espai públic per mudances: Ocupacions de l’espai públic per trasllat o canvi 

dins del terme municipal de Barcelona, o entre aquest i altres localitats i viceversa, de tota 
mena de mobiliari usat i dels seus complements (robes, parament, aixovar domèstic, objectes 
ornamentals així com material d’oficina, documents i biblioteques, entre altres) o algunes de 
les operacions complementaries de trasllat,  com ara inventari, preparació, desarmat i armat, 
embalatge i desembalatge, càrrega i descàrrega, estiba, condicionament, manipulació, dipòsit 
i emmagatzematge.  

• Ocupacions de l’espai públic per grues mòbils autopropulsades: Ocupació a la via pública per 
part d’un o més aparells d'elevació de funcionament discontinu, destinat a elevar i distribuir en 
l'espai càrregues suspeses d'un ganxo o qualsevol un altre accessori d'aprehensió, dotat de 
mitjans de propulsió i conducció propis o que formin part d'un conjunt amb aquests mitjans 
que possibiliten el seu desplaçament per les vies públiques. 

• Ocupacions de l’espai públic per bastides: Ocupació d’un vehicle o més a la via pública per 
operacions de càrrega i descàrrega per al muntatge de bastides tubulars  destinades a la 
rehabilitació de façanes. 

• Ocupacions de l’espai públic per maquinària de treball i vehicles: Tota ocupació temporal del 
viari municipal apte per a la circulació de vehicles a  motor  i  persones  per: 
– Vehicles industrials, plataformes elevadores o maquinària destinada a la  realització de 

treballs instal·lades sobre vehicles aptes per transportar materials (formigoneres, 
contenidors, generadors, compressors, equip de bombes de formigó, grues 
autocàrrega d'elevació, etc.) que excloent el seu destí i suport a les ocupacions 
definides als epígrafs 1,2 i 3 donin auxili a obres de construcció i instal·lació 
d’equipaments, 

– Altres usos temporals que requereixin una reserva de vehicles o maquinaria per 
facilitar l’encotxament, desencotxament i transport de  persones  per esdeveniments 
socials, culturals, congressos, acadèmics, comercials , o lúdics. 
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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 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, canvis de titularitat, 

duplicats i les modificacions de l’autorització sanitària d’aquells establiments que per normativa ho 
requereixin, com ara els establiments de tatuatge, micropigmentació, pírcing i assimilables, 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. 

 
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. 

No es meritaran les taxes, amb independència de l'obligació de sol·licitar la llicència corresponent, en les 
utilitzacions o aprofitaments següents: 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. 
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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. Estar inscrites en el registre públic corresponent. 
2. 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. 

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% 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, de 23 de desembre, de règim fiscal de les 
entitats sense finalitat de lucre i dels incentius al mecenatge. 

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. 
 

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 mòbils autopropulsades i reserves d’estacionament per maquinària de treball i vehicles, amb 
independència de l'obligació de sol·licitar la llicència corresponent: 
a) l'Estat, la Generalitat de Catalunya i les entitats locals per la prestació de serveis públics, directament o a 
través de tercers 
b) Les persones encarregades o contractades per l’Ajuntament de Barcelona per prestar aquells serveis de 
recollida de béns i estris procedents de desnonaments judicials de domicili o provinents de situacions 
d’emergència que d’acord amb l’autorització de serveis socials siguin creditors d’aquest servei. 
c) Els partits polítics en període electoral. 
d) Els consolats i cambres de comerç estrangeres, en els casos de reciprocitat internacional. 
e) 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. 
En el cas de 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. 
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 o d’alguna de les persones o entitats citades en el present apartat. 
 
3. 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. 
 
4. 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. 
En la taxa per digitalitzacions B/N i color (no inclou el suport de lliurament) en el cas que la documentació 
sol•licitada ja es trobi prèviament digitalitzada al catàleg en línia o als repositoris de l’Arxiu Municipal de 
Barcelona, l’enviament electrònic de la còpia digital en formats de consulta (PDF o JPEG de baixa resolució) serà 
gratuït, respectant la capacitat de gestió de peticions de cada centre d'arxiu. Aquesta taxa es mantindrà únicament 
en els següents casos: 
a) Noves digitalitzacions de documents que no es trobessin prèviament en format digital al catàleg en línia o als 
repositoris de l’Arxiu Municipal de Barcelona. 
b) Còpia digital en format de preservació (TIFF o JPEG d’alta resolució) de documents prèviament digitalitzats. 
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5. 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, apartat 2n, lletra a) i apartat 7è, lletra d),  s’hauran 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’hauran 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. 
 
L’autoliquidació de les taxes esmentades es practicarà d’acord amb les següents regles: 

a) Quan hagi estat objecte de denegació l’aprofitament per impossibilitat d’autoritzar allò sol·licitat, es 
liquidarà d’acord amb la tipologia d’aprofitament sol·licitat 
b) En els casos d’autorització expressa de l’aprofitament, es liquidarà d’acord a la naturalesa de 
l’aprofitament autoritzat i el fet imposable que el preveu. 

La impossibilitat d’instruir les sol·licituds d’aprofitament determinarà la meritació de la taxa prevista en aquesta 
ordenança quan de conformitat amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu 
comú de les administracions publiques s’hagi resolt el desistiment de la sol·licitud com a resultat del transcurs del 
termini conferit per l’esmena de la sol·licitud o la no aportació d’informes preceptius de les administracions 
publiques competents per raó de la tipologia i tipus d’ocupació tot d’acord amb les instruccions de gestió de les 
ocupacions. 
 
Els informes preceptius de les administracions publiques amb competència en matèria de domini públic  per raó 
de les servituds de protecció en matèria d’infraestructures ferroviàries o telecomunicacions, meritaran les taxes 
per elaboració que estableixin les respectives administracions. 
 
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. 



5 
 

 
 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 20 

de desembre de 2019, 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. 
 

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

Informes sol·licitats per portal 
Internet: 

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

Expedició d’informes tècnics en els que hagi intervingut el servei de Prevenció, 
Extinció d'incendis i Salvament 

 

1.3.1 
 

 88,71 116,09 
 3,73 
1.3.2  

 76,03  98,68 
 3,12 

1.3.3  
133,13 

1.3.4 Expedició d’informes tècnics d’intervenció de patrulla emesos per la Guàrdia Urbana 
de Barcelona 

27,72 

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 214,87  269,61 

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

243,88  305,04 

1.7 Informes de plans d’autoprotecció per la protecció civil local 163,81 

1.8 Autoritzacions  de sol·licituds d’ocupació de la via pública 
 
Ocupació per MUDANCES, GRUES MOBILS AUTOPROPULSADES, BASTIDES, 
PER MAQUINARIA DE TREBALL I ALTRES RESERVES 

 
Tipus A - Vehicle pma S3.500 Kg + no mitjans 
mecànics externs Autorització x 

Assabentat 

 

1.8.1  

  
0,00 

 38,36  40,33 
 Tipus B - Resta de vehicles Autorització 

NO 
Assabentat 

 

38,36  40,33 
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Ocupació per BASTIDES Autorització 

NO 
Assabentat 

Ocupació x GRUES 
 

Tipus A - Vehicle 2/4 eixos Autorització  NO 
Tipus B - Vehicle 5/6 eixos Assabentat 
Tipus C - Vehicle + S 7 eixos 

 
 
 
 

Ocupacions x MAQUINARIA DE TREBALL I ALTRES 
RESERVES 
Tipus A - Vehicle 10 m2 
Tipus B - Vehicle 30 m2 Autorització 
Tipus C - Vehicle 30 m2 NO 

Assabentat Tipus D - Vehicle 12 m2 
 

Ocupacions x RODATGES I GRAVACIONS 
Autoritzacions de sol·licituds d'ocupació de la 
via pública per rodatges de pel·lícules, vídeos, Autorització  NO 
enregistrament televisius, realització de Assabentat maquetes i sessions fotogràfiques. 
AUTOLIQUIDACIÓ 

38,36  40,33 

 38,36  40,33 
 38,36  40,33 

  
 
 

38,36 
 38,36 
 38,36 
 38,36 

 
1.8.2 

 

 
80,54 

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,  duplicat  o 
modificació de l’autorització sanitària dels establiments i instal·lacions on es 
realitzen pràctiques de tatuatge, pírcing, micropigmentació i tècniques assimilables 

 

1.10.1 Per l’atorgament de l’autorització sanitària de funcionament, o el canvi de titularitat 
o les modificacions múltiples de l’autorització sanitària ja atorgada 

153,50 

1.10.2 Pel duplicat o una modificació específica de l’autorització sanitària de funcionament 61,50 

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 
 

18,31 
 – Per cadascuna  
   
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 

 
 
 

0,10 
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  
 Mesures estàndard (sistema DIN A):  
 DIN A0 (841×1189 mm) 12,00 
 DIN A1 (594×841 mm) 8,30 
 DIN A2 (420×594 mm) 4,50 
    Mesures no estàndard:  
 - De 40 a 80 cm 4,21 
 - De 80 a 120 cm 7,88 
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 - 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 

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. 

 

 
DIPÒSIT MUNICIPAL 
 

Epígraf I Vehicles Euros 

La taxa per mes, dia, hora o fracció de minut, determinada en funció de la taxa horària arrodonida  
al múltiple de cinc cèntims d’euro a la baixa, de permanència en el dipòsit municipal és la següent: 

 

1.1 Automòbils de luxe, turismes, furgonetes, autotaxis, moto quad, tricicles i  
quadricicles amb motor. 
Les quatre primeres hores, exemptes. 
A partir de la cinquena i fins a un màxim de 25€/dia o 250 €/mes 

 
 

2,50 

1.2 Camions, camionetes, autocars, furgons, camions, tractors i remolcs 
Les quatre primeres hores, exemptes. A partir de la cinquena i fins a un màxim de 49 €/dia 
o 490 €/mes 

 
4,90 

1.3 Motocicletes i ciclomotors 
Les quatre primeres hores, exemptes 
A partir de la cinquena i fins a un màxim de 9 €/dia o 90 €/mes 

 
0,90 
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1.4 Bicicletes i altres similars 
Les quatre primeres hores, exemptes 
A partir de la cinquena i fins a un màxim de 5 €/dia o 50 €/mes 

 
 

0,50 
 

Epígraf II Per utilització del servei de grua, quan sigui necessari o convenient per al trasllat  
Euros 

2.1. Motocicletes, ciclomotors, carros, carretons i similars 77 

2.2. Bicicletes i altres similars 51 

2.3. Camionetes, furgons, automòbils de luxe, turismes, autotaxis, moto quad, tricicles i 
quadricicles amb motor 

 
173 

2.4. Autocars, camions i camions tractors i remolcs, amb un mínim de 212 € segons 
cost 

2.5. Contenidors d'obres i altres 652 

Les taxes regulades en aquet epigraf s’aplicarà per un import del 60% en el cas que, personada la 
grua i iniciats els treballs de documentar la infracció o d’enganxament, el conductor comparegui 
després que la Guàrdia Urbana hagi autoritzat la retirada del vehicle, però abans que la grua hagi 
començat la marxa. 

 
Igualment s’aplicaran per import del 50% les taxes per utilització del servei de grua per a trasllat del 
dipòsit de trànsit (de curtes estades) al dipòsit de custòdia (de llargues estades). 

 
El cobrament de la taxa s’efectuarà arrodonida al múltiple de cinc cèntims d’euro a la baixa. 

 

 
Epígraf III Immobilització de vehicles per procediment mecànic  

Euros 
3.1. Camionetes, furgons, automòbils de luxe, turismes, autotaxis, moto quad, tricicles i 

quadricicles amb motor 
74 

3.2. Autocars, camions, camions tractors i remolcs 90 

3.3. Motocicletes, ciclomotors, carros, carretons i similars 35 

3.4. Bicicletes 23 
El cobrament de la taxa s’efectuarà arrodonida al múltiple de cinc cèntims d’euro a la baixa.  

 
Epígraf IV Serveis prestats per la grua municipal a petició de particulars o empreses, per 

moviments en distàncies curtes de vehicles, per obres, etc. 
 

Euros 

4.1. Camionetes, furgons, automòbils de luxe, turismes, autotaxis, moto quad, tricicles i 
quadricicles amb motor, motocicletes, ciclomotors, bicicletes, carros, carretons i 
similars, per hora o fracció 

85,54 

4.2. Autocars, camions, camions tractors i remolcs amb un mínim de 104,64 € segons cost 

El cobrament de la taxa s’efectuarà arrodonida 
 
al múltiple de cinc cèntims d’euro a la baixa 

 

 
Epígraf V Serveis de recollida, trasllat i dipòsit d’elements que ocupin la via pública sense 

llicència o que s’utilitzin en activitats no autoritzades desenvolupades a la via pública 
 
 

Euros 

5.1. Recollida, trasllat i dipòsit (fins a 30 dies naturals) de gènere procedent de venda no 
sedentària, sense llicència d’ocupació d’espais públics, per venda no sedentària 

 
194,52 

5.2. Recollida, trasllat i dipòsit (fins a 30 dies naturals) d’elements que ocupin la via pública 
sense autorització o que s’utilitzin en activitats no autoritzades desenvolupades a la via 
pública. 

 

 a) per cada camió de 12 tm necessari per al trasllat al dipòsit 336,17 
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 b) per cada vehicle de fins a 7,5 tm per al trasllat al dipòsit 194,52 

 

Les disposicions contingudes en el present capítol (“Dipòsit Municipal”) començaran a regir l’1 
de Gener  de 2021, amb l’excepció d’aquelles modificacions que precisin d’adaptacions 
logístiques per a la seva aplicació o tècniques en els aplicatius de gestió, que entraran en 
vigor quan dites adaptacions ho permetin i continuarà vigent mentre no se n’acordi la 
modificació o derogació. 
 
C. PRESTACIÓ DE TANQUES DE PROPIETAT MUNICIPAL PER A ACTES PÚBLICS 
 

 El preu per dia o fracció de permanència de les tanques de protecció de propietat 
municipal és el següent: 

 
Euros 

 Tanca de 2,10 x 1,05 m:  

 - 0-30 dies 2,24 

 - Més de 30 3,08 

 Col·locació i retirada  

 - Preu equip/hora 88,85 

 - Reposició per pèrdua o deteriorament de la tanca 77,38 
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Ordenança fiscal núm. 3.2 
TAXES PELS SERVEIS DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT 

 

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 del Servei de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvament que es regeixen pels articles 20è a 27è del text refós esmentat. 

 
Art. 2n. Fet imposable. Constitueixen el fet imposable la prestació dels serveis de bombers 

en els casos següents: 
a) Incendi o salvament, llevat dels casos exclosos en l’article 4t. 
b) Obertura de portes o altres accessos, quan sigui deguda a negligència o no hi hagi risc 

per a persones o béns en l’àmbit bloquejat. 
c) Neteja de calçades per vessament de combustibles, olis, líquids perillosos o similars quan 

sigui a causa d’una avaria. 
d) Intervenció en elements interiors o exteriors d’immobles (incloent-hi el sanejament de 

façanes, rètols publicitaris, alarmes, etc.) quan aquesta intervenció sigui a causa d’una 
construcció o d’un manteniment deficients. 

e) Inundacions ocasionades per obstrucció de desguassos, acumulació de brutícia, dipòsits 
en mal estat i casos similars, sempre que s’apreciï negligència en el manteniment dels 
espais, immobles o instal·lacions de gas o aigua a la via pública. 

f) Intervencións en avaries de transformadors o cables elèctrics, instal·lacions de gas o 
aigua a la via pública. 

g) Reforços de prevenció per a la iniciativa privada. 
h) Prestació de serveis o materials per a usos o actes d’iniciativa privada. 
i) Prèstec de roba i equips d’intervenció per filmacions. 
j) Accés i cessió d’espais i serveis de l’Espai Bombers-Parc de la Prevenció. 
k) Cessió d’espais interiors dels Parcs de Bombers de Barcelona per a filmacions i video 

gravacions. 
 

Art. 3r. Subjectes passius. Estan obligats al pagament de les taxes, en qualitat de 
contribuents: 

1. Les entitats, els organismes o les persones físiques o jurídiques que resultin beneficiàries 
de la prestació del servei. Si hi ha diversos beneficiats pel servei al·ludit, la imputació de la 
taxa es farà proporcionalment als efectius emprats en les tasques en profit de cada 
beneficiat, segons l’informe tècnic, i, si no fos possible individualitzar-los, per parts iguals. 

2. En el cas d’intencionalitat o negligència, és subjecte passiu el causant del fet imposable, 
encara que existeixi situació de perill.  

3. Les empreses que sol·licitin el prèstec de roba i equips d’intervenció per filmacions.  
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4. Les persones físiques i jurídiques que accedeixin o facin ús de l’Espai Bombers per 
activitats escolars o professionals. 

5. Les empreses asseguradores del risc tenen la condició de substituts del contribuent.  
 

Art. 4t. No subjecció. No estaran subjectes a les taxes els serveis prestats dins del terme 
municipal de Barcelona següents: 

a) Els motivats per incendis, sigui quin sigui el seu origen o intensitat, llevat que es provi la 
intencionalitat o negligència greu del subjecte passiu o de terceres persones, sempre que 
aquestes persones siguin identificables. 

b) Els que tinguin com a objectiu el salvament o l’assistència a persones en situació de perill, 
excepte que existeixi intencionalitat o negligència en la causació del perill. 

c) Les intervencions com a conseqüència de fenòments meteorològics extraordinaris o 
d’altres esdeveniments catastròfics. 

d) Els de col·laboració amb els cossos i òrgans de totes les administracions públiques, 
sempre que siguin deguts a manca de mitjans adequats per part del sol·licitant. 

e) El serveis prestats a semovents en situació de perill. 
f) Els serveis prestats a persones en situació de discapacitat o per limitacions físiques i que 

es trobin en situacions d’emergència. 
  
Art. 5è. Bases per determinar la base imposable. Constitueixen la base per a l’exacció de 

la taxa: 
a) El nombre d’efectius, tant personals com materials, que intervinguin en el servei. 
b) El temps invertit en el servei. 
c) L’accés i cessió d’espais i serveis de l’equipament Espai Bombers i d’espais interiors dels 

parcs de Bombers de Barcelona estaran subjectes a quota fixa. 
 

Art. 6è. Tarifes.  

Les quotes a satisfer pels serveis d’extinció d’incendis seran el resultat d’aplicar les tarifes 
següents a la base establerta en l’article anterior. 
 
 
 
 
SERVEI D’EXTINCIÓ D’INCENDIS 
1. Quotes per servei d’intervenció 
 

Apartat Concepte Import € 

 

1.1 Quota  

La quota de 206,97€ és d’aplicació en tots els serveis esmentats en l’article 
2n d’aquesta Ordenança sempre que es compleixin els condicionants 

213,97 
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següents: 

1r. Quan la durada màxima del servei sigui una hora. 

2n. Quan en la intervenció no s’utilitzin materials dels esmentats en el punt 4 
d’aquest article. 

 

 

2. Servei de vehicles (personal i material) 
 

Apartat Concepte Import € 

 

2.1 Autobomba lleugera tipus B-100. Per hora o fracció 

 

284,57 

2.2 

 

Autobomba pesant tipus B-200 o B-300. Per hora o fracció 

 

327,46 

2.3 Autobomba gran incendi tipus B-400. Per hora o fracció 

 

461,56 

2.4 Escala o braç articulat pesat => 30m. Per hora o fracció 

 

319,17 

2.5 

 

Escala < 20m. Per hora o fracció 369,17 

2.6 

 

Vehicle de salvament (tipus C). Per hora o fracció 282,77 

2.7 

 

Ambulància. Per hora o fracció 170,55 

2.9 

 

Vehicle especial (tipus J). Per hora o fracció 217,90 

2.10 

 

Furgó de transport (tipus F). Per hora o fracció 82,25 

2.11 

 

Embarcació pneumàtica. Per hora o fracció 182,27 

 

3. Material 
 

Apartat Concepte Import € 

 

3.1 Puntal triangular. Per dia o fracció 

 

49,45 

3.2 

 

Puntal estabilitzador de tracció-compressió. Per dia o fracció 45,15 



 
 
 
 
 
 

 

4 
 

3.3 

 

Puntal telescòpic. Per dia o fracció 10,72 

3.4 

 

Tauló de 4 m. Per dia o fracció 6,93 

3.5 

 

Xarxa protectora. Per dia o fracció 13,40 

3.6 Corda comanda de 20 m. (per cada ús) 10,90 

 

 

4. Préstec de roba i equips d’intervenció del SPEIS 
 

Apartat Concepte Import € 

 

4.1 Equip d’intervenció sense equip respiratori (ERA) 

 

114,44 

4.2 

 

Equip d’intervenció amb equip respiratori (ERA) 172,60 

4.3 

 

Mànega 48,22 

NOTA: El material amb tarifa per dia o fracció es facturarà per un import màxim al seu valor de reposició. 

 

 

 

 

Espai Bombers – Parc de la Prevenció 
 
Apartat Concepte Import € 

 

5.1 Entrades per accés a l’exposició permanent 

 

 

 

 • Entrada Ordinària 

 

2,50 

 • Entrada Reduïda 1,50 

 

 • Entrada gratuïta 

 

0,00 

5.2 Cessió d’espais 
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 • Espai d’exposició  temporal (117,30 m²) - dia 

 

900,00 

 • Sala Polivalent (87,00 m²) - dia 

 

450,00 

 • Sala Polivalent (87,00 m²) - mig dia 

 

250,00 

5.2 Sales de Formació 

 

 

 • Sala 1 (53,60 m²) - dia 

 

300,00 

 • Sala 1 (53,60 m²) – mig dia 

 

180,00 

 • Sala 2 (37,80 m²) - dia 

 

250,00 

 • Sala 2 (37,80 m²) – mig dia 

 

120,00 

 • Unificació sales de formació (Sala 1 + Sala 2) - dia 

 

450,00 

 • Unificació sales de formació (Sala 1 + Sala 2) - mig dia 

 

250,00 

6 

 

Cessió d’espais amb reducció de les tarifes  

 • Parc Eixample - dia 

 

425,18 

 • Parc Vall d’Hebron - dia 

 

460,41 

 • Parc Sant Andreu - dia 

 

400,86 

 • Parc de Llevant - dia 

 

402,85 

 • Parc Montjuïc - dia 

 

464,18 

 • Parc de Zona Franca - dia 

 

383,57 

 

Art. 7è. Exempcions i bonificacions.  Les quotes de les intervencions de caràcter sinistral 
urgent que afectin locals destinats a activitats socioculturals sense afany de lucre tenen un 
coeficient reductor del 0,5. 
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L’Espai Bombers-Parc de la Prevenció aplicarà diferents bonificacions, reduccions i promocions en 
les entrades al recinte depenent del tipus de públic: 

• Entrada Reduïda. Gaudiran d’entrada reduïda: 
- Titulars del carnet jove (fins els 26 anys). 
- Persones aturades. 
- Persones posseïdores de targeta rosa reduïda. 
- Famílies , amb un màxim de dos acompanyants adults, sempre que com a mínim un d’ells 

sigui el pare, la mare o el tutor legal. És imprescindible que hi hagi com a mínim un 
membre menor de 16 anys. 

- Persones posseïdores de carnet de familia nombrosa. 
- Persones posseïdores de carnet de familia monoparental. 
- Persones posseïdores del carnet de Biblioteques de Barcelona. 
- Persones posseïdores del carnet d’estudiants (fins els 26 anys). 
- Grups procedents de centres formatius i educatius. 
- Empleats de l’Administració Pública. 
- Persones posseïdores de bitllet d’autobús turístic. 
- Persones posseïdores de la targeta BCN Express 
- Membres d’altres cossos de Bombers. 

 
En tots aquests casos caldrà acreditar la condició. 

• Entrada Gratuïta. Gaudiran d’entrada gratuïta: 
a) Amb caràcter general: 

- Dia del mes amb l’horari d’entrada gratuïta en dissabte o diumenge que s’establirà 
segons la programació de l’Espai Bombers-Parc de la Prevenció. 

- Jornada de portes obertes en dies a determinar per l’ICUB de les setmanes del 12 de 
febrer (Santa Eulàlia), 18 de maig (Dia Internacional dels Museus) i 24 de setembre 
(Mare de Déu de la Mercè, Patrona de Barcelona). 

- Jornada de Portes Obertes durant la Nit dels Museus i el Brcelona Open-House. 
- Jornada de Portes Obertes el dia que esdevingui un acte inaugural en el propi centre, 

una festivitat d’especial rellevància per l’Espai Bombers, el barri o la ciutat, com ara 
les festes majors del barri o districte municipal en què es troba ubicat, també en 
relació a la seva disciplina, o en ocasió de l’aniversario de la creació de l’Espai 
Bombers. 

- Tardes de tots els diumenges de l’any que l’Espai Bombers estigui obert. 
b) Amb caràcter personal, gaudiran d’entrada gratuïta: 

- Menors de 16 anys. 
- Persones jubilades i persones majors de 65 anys. 
- Empleats de l’SPEIS i de Bombers de la Generalitat. 
- Membres degudament acreditats de l’ICOM (International Council of Museums). 
- Guies turístics professionals en l’exercici de la seva feina. 
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- Professors d’ensenyament reglat acrteditats per la direcció del centre educatiu. 
- Professors d’ensenyament reglat quan acompanyin un grup d’estudiants. 
- Persones posseïdores de la targeta rosa gratuïta. 
- Persones posseïdores de la targeta acreditativa de la discapacitat. 
- Persones qeu disposin del passi metropolità d’acompanyant d’una persona amb 

discapacitat. 
- Periodistes degudament acreditats. 
- Persones posseïdores de la targeta BCN card. 
- Persones inscrites en el registre “Gaudir + Barcelona” 

En tots aquests casos caldrà acreditar la condició. 

• Promocions: 
a) L’Espai Bombers en els períodes de baixa afluència de visitants i en les franges horàries 

de 14:00  a 16:30 hores i de 18:00 fins l’hora de tancament, pot aplicar descomptes del 
50% en el preu de l’entrada general. Igualment, pot aplicar descomptes del 50% de la 
taxa per campanyes de promoció de centre, i com a incentiu per a l’afluència de sectors 
de públic específics. 

b) L’Espai Bombers concertarà visites gratuïtes en hores convingudes per grups provinents 
d’associacions i entitats sense ànim de lucre que reuneixin algun dels següents requisits: 
- Associoacions i entitats vinculades al territori proper a l’Espai Bombers. 
- Associacions i entitats adherides a l’Acord ciutadà per una Barcelona inclusiva que 

desenvolupin tasques amb especial atenció per a la inclusió social. 
- Associacions i entitats de temàtica adí i a les especialitats de les col·leccions de 

l’Espai Bombers. 
c) L’Espai Bombers també podrà concertar visites gratuïtes en hores convingudes per a 

grups de persones participants en congresos d’especial rellevància a Barcelona, d’acord 
amb la relació anual publicada pel Consorci de Turisme de Barcelona. 

L’Espai Bombers-Parc de la Prevenció aplicarà diferents bonificacions, reduccions i promocions en 
les cessions d’espais del recinte depenent del tipus de públic: 

• Tarifa reduïda 
S’aplicarà un 50% de reducció de la taxa en el cas que el sol·licitant de la cessió temporal d’ús 
sigui: 

- Enitat pública. 
- Organització Sindical. 
- Partit Polític que ho sol·liciti a través d’un grup municipal. Tindran prioritat els partits 

polítics amb representació a l’Ajuntament de Barcelona. 

• Tarifa gratuïta 
a) La Sala polivalent i les aules de formació podran ser cedides de manera gratuïta, com a 

màxim un cop al mes a entitats amb finalitats d’interès general, com ara culturals, 
cíviques, educatives, científiques, sanitàries, esportives, d’assistència o promoció social, 
de defensa del medi ambient i altres anàlogues, quan realitzin activitats no lucratives 
relacionades amb llurs finalitats específiques, d’acord amb els seus estatuts i, 
preferentment, sempre que siguin obertes al públic. Les entitats beneficiàries de la 
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gratuïtat de la taxa, s’hauran de fer càrrec de les despeses extraordinàries de 
subministraments, vigilància i neteja i d’altres que es derivin de la utilització de l’espai. 
Aquestes sales també podran ser cedides gratuïtament, com a màxim 3 cops al mes 
cadascun d’aquests espais per a formació i reunions promogudes per l’SPEIS. 

b) Les demandes de cessió gratuïta s’atendran per ordre de sol·licitud. Tindran prioritat les 
sol·licituds d’associacions que no hagin gaudit anteriorment d’aquesta exempció. L’ús de 
l’espai i la realització de l’activitat no podrà interferir o dificultar el funcionament ordinari de 
l’Espai Bombers. Es mantindrà un registre amb les anotacions de l’ús gratuït previstes en 
aquest apartat, que podrà ser consultat per les entitats que ho sol·licitin. 

c) La sala polivalent i les aules de formació se cediran gratuïtament a entitats que realitzin 
activitats en la promoció de la protecció civil i la seguretat ciutadana i sempre i quan no 
tinguin caràcter lucratiu i estiguin obertes al públic en general. Per determinar l’interès 
d’una activitat serà necessari l’informe favorable del Gerent de Seguretat i Prevenció. En 
aquests cas, les entitats beneficiaries de la gratuïtat de la taxa s’hauran de fer càrrec de 
les despeses extraordinàries de subministraments, vigilància i neteja i d’altres que es 
derivin de lautilització de l’espai. L’ús dels espais i la realització de l’activitat no podrà 
interferir o dificultar el funcionament de l’edifici. 

 
Art. 8è. Meritació i liquidació.   
1. L’obligació de contribuir neix pel fet de la prestació del servei, deesprés d’haver-se fet la 

sol·licitud, llevat que es tracti d’un servei d’urgència: en aquest cas, l’obligació naixerà 
també sense el requeriment de l’interessat. 

2. Les tarifes es liquidaran després que el servei hagi estat prestat i d’acord amb la durada i 
les circumstàncies d’aquest, i de conformitat amb allò que es preceptua en aquesta 
Ordenança. 

3. En aquells serveis sol·licitats a l’SPEIS que no tinguin caràcter sinistral ni urgent, es podrà 
exigir al beneficiari l’ingrés previ de la liquidació que correspongui, provisional o definitiva. 

 
Art. 9è. Infraccions i sancions.   Es procedirà d’acord amb allò que es disposa en 

l’Ordanança fiscal general. 
Disposició final.   La present Ordenançad, aprovada definitivament pel Plenai del Consell 

Municipal en data XXX de desembre de 2020, 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. 
 



Ordenança fiscal núm. 3.3 
 

TAXES PER SERVEIS URBANÍSTICS 
 
Art. 1r. Disposicions generals. D'acord amb allò que estableixen l'article 106è de la Llei 7/1985, de 2 

d'abril, reguladora de les bases de règim local, 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 
les activitats dels serveis urbanístics municipals que es regeixen pels articles 20è a 27è del text refós 
esmentat i per aquesta Ordenança. 

 
Art. 2n. Fet imposable. 
 1. Constitueix el fet imposable la realització d’una activitat, tant tècnica com administrativa, que es 

refereixi, afecti o beneficiï de forma particular el subjecte passiu, i sigui necessària per a la prestació dels 
serveis següents: 

1.1.- Actes d’informació, verificació i control en matèria urbanística: 
a) Atorgament de llicències urbanístiques exigides per la legislació d’urbanisme i la seva pròrroga. 
b) Tramitació de consultes prèvies, informes urbanístics i emissió de certificats. 
c) Tramitació de informes de idoneïtat tècnica 
d) Verificació i control d’obres no sotmeses a llicència o autorització prèvia, incloses les comunicacions 
i declaracions responsables.  
e)  Inspecció d’obres. 
f) Tramitació d’expedients contradictoris de ruïna. 
g) Tramitació de legalització d’obres. 
h) Assenyalament d’alineacions i rasants, cessions i afectacions. 
 
1.2- Actes d’informació, verificació i control en matèria d’activitats, establiments, instal·lacions: 
a) Emissió d’informe urbanístic de compatibilitat. 
b) Atorgament de l’autorització ambiental municipal. 
c) Atorgament de llicències ambientals i de llicències municipals que exigeixi la normativa sectorial.  
d) Tramitació de legalització d’activitats.  
e) Revisió periòdica per a la renovació d’autorització ambiental municipal i de llicències ambientals. 
f) Control periòdic de les activitats i les instal·lacions. 
g) Tramitació d’informes. 
2. No estan subjectes a aquesta taxa les activitats municipals esmentades relatives a les següents 

actuacions: 
a) Obres a l’interior dels habitatges, locals, vestíbuls i escales comunitàries que no modifiquen la 

distribució, l’estructura o la façana, en edificis que no estiguin catalogats (A i B), protegits urbanísticament 
(C) o urbanísticament considerats de nivell D. 

b) Actuacions de neteja i arranjament de jardins i solars que no impliquin tala d’arbrat. 
c) Instal·lacions provisionals que no estiguin ubicades en la via pública per esdeveniments 

extraordinaris, 
d) Desmantellament de les instal·lacions de radiocomunicacions. 
e) Modificació sense impacte visual de les instal·lacions de radiocomunicacions. 
f) Comunicació de primera ocupació. 
  
Art. 3r. Subjectes passius. 
1. Són contribuents d’aquesta taxa les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es 

refereix l’article 35è.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que sol·licitin o resultin 
beneficiades o afectades per aquests serveis, o siguin propietàries dels elements d’edificació particular en 
estat perillós, per tal d’obtenir de l’Administració municipal la llicència, el certificat, l’informe o l’actuació 
corresponents. 

2. Tindran la consideració de substituts del contribuent els propietaris dels immobles en què es fan les 
construccions o instal·lacions o s’executen les obres, els quals podran repercutir, si és el cas, les quotes 
sobre els respectius beneficiaris. 

 
Art. 4t. Base imposable. La base imposable està constituïda per les tarifes corresponents incloses en 

l’annex d’aquesta Ordenança. 
 



Art. 5è. Exempcions, reduccions i bonificacions. Cal aplicar les que recull la legislació vigent. 
 
Art. 6è. Quota tributària. Les quotes que cal satisfer són el resultat d’aplicar les tarifes que figuren 

consignades en l'annex d'aquesta Ordenança. 
 
Art. 7è. Meritació. La taxa es merita i, per tant, l'obligació de contribuir neix, en el moment d’iniciar-se 

l’activitat municipal que constitueix el fet imposable.  
Quant a resultes d’una inspecció es comprovi l’existència d’obres o instal·lacions o l’exercici 

d’activitats sense llicència o autorització o sense haver presentat la corresponent comunicació, es 
considerarà iniciada l’activitat administrativa de prestació de serveis urbanístics en el moment de la 
comprovació. 

 
Art. 8è. Normes de gestió, liquidació i tramitació.  
1. Les taxes per prestació de serveis urbanístics s’exigiran en règim d’autoliquidació, sempre que 

l’activitat s’iniciï a instància de l’interessat. 
2. S’exigiran en règim de liquidació, la qual serà practicada per l’òrgan gestor de l’expedient, quan la 

prestació del servei s’iniciï d’ofici. 
3. En els supòsits de desistiment de la petició i caducitat del procediment es procedirà a la devolució 

del 50% de l’import ingressat per la taxa. En el supòsit de denegació, l’import ingressat no es retornarà. 
4. Un cop concedida la llicència o admès el comunicat no procedirà devolució de la taxa per motius de 

caducitat o renúncia. 
 
Art. 9è. 1. Atès que la realització de les ores o instal·lacions a què es refereix aquesta Ordenança pot 

requerir la utilització privativa o l’aprofitament especial d’elements del domini públic i comportar la seva 
destrucció o deteriorament, per a la reintegració de les despeses de la reconstrucció dels elements de 
domini públic, cal atenir-se a les normes següents: 

a) L’aprofitament especial derivat de les obres, instal·lacions o activitats a què es refereix aquesta 
Ordenança, que comporti la depreciació continuada, la destrucció o el desarranjament temporal de les obres 
o instal·lacions municipals, està subjecte al reintegrament del cost total de les despeses respectives de 
reconstrucció, reparació, reinstal·lació, adobament i conservació, sense perjudici de les taxes que es poden 
originar. 

b) La reposició dels paviments destruïts, de les calçades i de les voreres va sempre a càrrec de 
l'interessat. 

c) En cas que la inspecció facultativa municipal consideri mal compactat el terraplenament que s'ha 
practicat, caldrà fer-lo novament a càrrec de l'interessat. 

d) L'import dels treballs a càrrec de l'interessat per a la reposició de paviments, a la qual fa referència 
la lletra b) d'aquest article, s'ha de valorar per mitjà de la inspecció facultativa municipal. 

2. L’interessat a què es refereix l'apartat anterior ha de constituir, a requeriment dels serveis tècnics 
municipals, un dipòsit previ de les quantitats reintegrables, en garantia de les reposicions que ells 
mateixos facin, sempre que les construccions, instal·lacions i/o obres no estiguin sotmeses a comunicació 
de primera ocupació. 

3. Per determinar el càlcul del dipòsit i la quantitat a satisfer, cal atenir-se al cost suportat efectivament 
per l'Ajuntament per tal de practicar les reconstruccions de què es tracti, i, en tot cas, cal aplicar com a 
tarifes mínimes les següents: 

a) Ferms primaris (terra, macadams) 35,02 €/ m2 
b) Empedrats 175,08 €/ m2 
c) Formigons 100,22 €/ m2 
d) Aglomerats asfàltics 88,24 €/ m2 
e) Lloses de pedra natural 286,20 €/ m2 
f) Voreres 100,45 €/ m2 
4. En cas que es tracti d'un paviment no inclòs en el detall anterior, el dipòsit s'ha d'avaluar sobre la 

base del preu que figura per al paviment esmentat en el quadre de preus de l’Institut Tecnològic de la 
Construcció de Catalunya. 

5. En cas que la reposició afecti diferents elements del paviment, se n'ha de valorar el cost relatiu a la 
reconstrucció per exigir-lo per la via administrativa. 

6. En el cas que el dany sigui irreparable i la reposició resulti impossible, cal procedir de la mateixa 
manera que per al número anterior i recarregar en un 100% l'estimació tècnica. 

7. Executades les obres i reposats els elements urbanístics de conformitat amb la llicència d'obres, es 



procedirà a la devolució d'ofici dels dipòsits. En el cas que els serveis tècnics competents considerin que 
la reposició del paviment o altres elements urbanístics no han estat satisfactoris, cal disposar d'aquest 
dipòsit per reconstruir-los. 

 
Art. 10è. L'exacció i la liquidació d'aquesta taxa són independents de l'exacció i de la liquidació de 

l'impost sobre obres, instal·lacions i construccions. 
 
Art. 11è. Infraccions i sancions. Cal atenir-se a allò que disposa l'Ordenança fiscal general. 
 
Art. 12è. En tot allò no expressament previst en aquesta Ordenança serà d’aplicació l’Ordenança fiscal 

general. 
 
Disposició final. Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en data 

20 de desembre de 2019, entrarà en vigor a partir de la data de publicació al BOPB. Mentre tant no 
s’acordi la modificació o derogació, continuarà vigent l’aprovada en aquest acte.  

 
 
 
 
 

  



ANNEX 
 

TARIFES 
 

Epígraf I. Obres. 
Les qualificacions d’obres majors o menors són les que disposen la legislació vigent, les ordenances 

metropolitanes d’edificació, l’Ordenança municipal reguladora dels procediments d’intervenció municipal 
en la tramitació d’obres, i la resta de normativa urbanística. 
 
 Les quotes exigibles són les següents (es detallen les actuacions de les llicències i els seus codis 
segons l’article 3 i annex I de l’Ordenança reguladora del procediment d’intervenció municipal en les 
obres): 

 
1.1. Llicència d’obres, en les quals la quota s'obté mitjançant el producte de la superfície de l'obra en 

la que s’actua en m2 pel mòdul de  4,96 €/ m2  (amb un mínim de 385€): 
 

• Construcció i edificació de nova planta. (1a-OMA) 
• Obres de gran rehabilitació que suposen una actuació global en tot 

l’edifici i que comporta, a més, alguna de les actuacions següents: 
increment de volum o sostre edificable; increment del nombre 
d’habitatges, departaments o unitats funcionals existents 
anteriorment; canvi de l’ús principal de l’edifici; redistribució general 
d’espais amb modificació d’elements comuns de l’edifici (façana, 
nuclis de comunicació vertical, patis). (1b1-OMA) 

• Obres que suposen la substitució de l’edifici, encara que es 
mantingui la façana o algun element estructural. (1b2-OMA) 

• Increment Superfície incrementada de volum o sostre edificable 
sense intervenció global en l’edifici. (1c-OMA) 

• Construccions prefabricades. (1j-OMA) 
 

1.2. Les llicències d’obres no incloses en l’apartat anterior tindran una quota fixa de 385 €. 
 

1.3. Comunicats (segons Ordenança Reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les 
Obres, ORPIMO): 

 
• Comunicats d’obres amb projecte tècnic  51 € 
• Comunicats d’obres amb documentació tècnica     43 € 

 
1.4. Taxes per la pròrroga de llicències d’obres majors, comunicats d’obres i declaracions 

responsables : 
 

• Pròrrogues de llicències d’obres majors. 206 € 
• Pròrrogues de comunicats amb projecte tècnic 160 € 
• Pròrrogues de comunicats amb documentació tècnica 114 € 

 
1.5. Taxes per la realització d’informes d’idoneïtat tècnica: 

 
• Llicències d’obres de l’apartat 1.1  

    (amb un mínim de 240€) 
1,28 €/m2 

 
 

• Llicències d’obres majors de l’apartat 1.2 240 € 
 

• Comunicats d’obres amb projecte tècnic  269 € 
• Comunicats d’obres amb documentació tècnica i 

declaracions responsables   185 € 
               

1.6. Per la realització d’informes sobre obres majors : 
 



• Informes de viabilitat d’avant projectes d’obres majors. 596 € 
• Informes de viabilitat d’obres de rehabilitació. 184 € 
• Per qualsevol altre informe relatiu a obres. 57 € 

 
1.7. Legalització d'obres: la quota és la que correspondria a la sol·licitud de la llicència necessària per 

a les obres realitzades o la presentació de la corresponent comunicació. 
 
Epígraf II. Activitats, establiments i instal·lacions 
 

Les quotes exigibles són les següents: 
 

2.1 Per la tramitació de l’autorització municipal, corresponents a les activitats i 
instal·lacions de l’annex I de la Llei 20/2009 

 
 

2.295 € 
2.2  Per la tramitació de la llicència ambiental corresponent a les activitats i 

instal·lacions de l’annex II de la Llei 20/2009, i de les llicències d’establiments regulades a 
la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les 
activitats recreatives 

 
 
 

1.555 € 
2.3 Per la tramitació de la llicència municipal sectorial de centres de culte i , actes 

extraordinaris i llicència d’edifici d’habitatges d’ús turístic. 
 

227 € 
2.4. Per la tramitació de la llicència comercial d’establiments de superfície compresa 

entre 2.500 m2 i 5.000 m2.       
 

754 € 
2.5. Pels procediments de revisió periòdica per a la renovació de l’autorització, 

corresponents l’annex I de la Llei 20/2009, la taxa a satisfer serà el 40% de la que 
correspondria en cas de tractar-se de l’autorització inicial.  

2.6. Pels procediments de control periòdic, corresponents als annexos I i II, de 
l'OMAIA          227 € 

2.7. Per la legalització d’activitats i instal·lacions sense llicència, segons el 
procediment que s’escaigui, en compliment d’una ordre de l’Administració, la taxa a 
satisfer serà igual a la que correspondria per la tramitació de l’autorització inicial, de la 
llicència inicial o de la comunicació prèvia.   

2.8.  Actes extraordinaris de control de les activitats que requereixin la realització de 
dictàmens pericials, mesuraments sonors o proves analítiques:  

a) Per cada dictamen pericial: el cost real del dictamen  
b) Per cada mesurament sonor: el cost real del dictamen               
c) Per cada prova analítica: el cost real del dictamen  
d) Altres mesuraments realitzats per Entitats col·laboradores  300 € 

2.9. Per la realització d’informes d’activitats:  
a)  Informe urbanístic de compatibilitat relatiu a les activitats i 

instal·lacions compreses als annex I de la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, la taxa 
a satisfer, per cada informe sol·licitat, és 

 
596 €  

b) Informe urbanístic de compatibilitat relatiu a les activitats i 
instal·lacions compreses als annexos II i III de la Llei 20/2009, de 4 
de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats 184 € 

c)  Informes previs regulats al Pla Especial Urbanístic a l’Ordenació 
dels Establiments d’Allotjament Turístic, Albergs de Joventut, 
Residències Col·lectives d’Allotjament Temporal i Habitatges d’Ús 
Turístic a la Ciutat de Barcelona (PEUAT)   184 € 

d) Informes previs d’activitats regulades al Pla d’usos en règim de 
distancia i/o densitat   57 € 

e) Per qualsevol altre informe previ d’activitats  57 € 
 

 
Epígraf III. Concessió de llicències o autoritzacions per a obres i instal·lacions amb motiu de l’ocupació de 
la via pública 
 

3.1. Construcció de barraques i quioscos a la via pública per a venda, exposició o  



similars 
3.2. Claveguerons  
A tots els elements precedents, cal aplicar-hi una única tarifa: 171,57 € 

 
Epígraf IV. Col·locació de cartells publicitaris  
 

4.1. Construcció de cartelleres.  
Per cada mòdul de 3 x 4 

 
200,48 € 

4.2. Per la instal·lació de rètols d’identificació o publicitaris al coronament, la coberta o 
la mitgera d'un edifici 

 
1.063,11 € 

4.3. Per la legalització de col·locació de cartells publicitaris sense llicència, i per la 
legalització de rètols al coronament, coberta o la mitgera d’un edifici segons el 
procediment que s’escaigui, en compliment d’una ordre de l’Administració, la taxa a 
satisfer serà igual a la que correspondria per la tramitació de l’autorització inicial, de la 
llicència inicial o de la comunicació prèvia.   

4.4. La taxa per la pròrroga de les llicències de col·locació de cartells publicitaris i de 
rètols publicitaris al coronament, coberta o mitgera d’un edifici serà del 50% de l'import 
que correspondria en cas de petició de nova llicència.  

 
Epígraf V. Inspecció d'execució d’obres a instàncies de particulars 
 

5.1. Per la inspecció de l'execució d'obres a la via pública i per a la seva recepció cal 
abonar les taxes següents:  

a) Connexions ordinàries, sondatges i reparacions de qualsevol mena a 
la via pública, per unitat 42,23 € 

b) Obres per noves instal·lacions a la via pública, per hm o fracció 169,70 € 
5.2. Per la realització d'assaigs de la qualitat de les obres s'han d'abonar les taxes 

següents:  
a) Obres a la via pública de reparació i connexió, per unitat 48,88 € 
b) Obres a la via pública per a noves instal·lacions.  
 Segons els assaigs practicats, amb un mínim per hm o fracció. 168,92 € 
c) Obres de construcció, reconstrucció o supressió de guals, per unitat 58,49 € 
d) Obres de construcció o reconstrucció de voreres, per cada 25 m2 o 

fracció 58,49 € 
5.3. Per la inspecció d'obres d’edificació practicada a instància particular.  

 
Per informe 

 
84,46 € 

 
Per informe certificat 

 
126,70 € 

 
Epígraf VI. Tramitació d'expedients contradictoris de ruïna 
 

Per la tramitació de cada expedient 2.456,78 € 
 
Epígraf VII. Parcel·lacions i Propietat Horitzontal 
 

7.1. Per la tramitació de cada expedient de llicència de parcel·lació o de llicència de 
constitució o modificació de règim de propietat horitzontal o constitució o modificació d’un 
complex immobiliari 

 
 

705 € 
7.2. Per la tramitació d’expedients de declaració d’innecessarietat de les llicències de 

l’apartat 7.1 i d’altres informes relacionats amb habitabilitat i habitatge 
 
 

105 € 
 
Epígraf VIII. Actes d'informació urbanística 
 

 
8.1.   Informe urbanístic 

 
57 € 

  



8.2.  Certificat de règim urbanístic 105 € 
 
8.3.  Plànols d’alineacions i rasants, cessions i afectacions 

 
57 € 

 
 
 
 
 
 



  
  
             

            

         

Ordenança fiscal núm. 3.6 
 

TAXES DE MERCATS 
 
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, s'estableixen taxes per l'ús dels béns i les instal·lacions municipals dels 
mercats i pels serveis inherents, que es regeixen pels articles 20è a 27è del text refós 
esmentat. 

 
Art. 2n. Fet imposable. 1. La utilització i l'aprofitament dels llocs o locals dels mercats 

municipals i per la prestació dels serveis establerts, així com la cessió temporal d’espais 
comuns. 

2. L’activitat municipal per a l'adjudicació o autorització de la utilització i aprofitament dels 
diversos espais de domini públic als mercats i la renovació de les autoritzacions o permisos a 
aquest efecte; la utilització dels serveis que es presten en els mercats i l’activitat administrativa 
necessària per l’adjudicació en els supòsits de canvi de titularitat. 

3. La realització de fotocòpies, els acaraments de fotocòpies de documents, i l'elaboració de 
certificats o altres documents a instància de particulars. 

 
Art. 3r. Subjectes passius. Són subjectes passius de les taxes regulades en aquesta 

Ordenança, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35è.4 
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que sol·licitin o resultin beneficiades o 
afectades pels serveis relacionats a l’article 2. 

 
Art. 4t. Responsables. Han de respondre solidàriament o subsidiàriament de les 

obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o jurídiques a què es refereixen 
els articles 41è a 43è de la Llei 58/2003, general tributària. 

 
Art. 5è. Exempcions i bonificacions. No es poden acceptar altres exempcions ni 

bonificacions que les establertes per la Llei i les previstes per aquesta Ordenança.  
 
Art. 6è. Base imposable. S'estableix com a base per a la percepció de les taxes que es 

regulen en aquesta Ordenança, la utilitat que els serveis referits reporten als usuaris o, 
altrament, el seu cost general. 

 
Art. 7è. Tarifes. 1. Pels aprofitaments i serveis regulats per aquesta Ordenança, s’ha de 

satisfer les taxes que s'indiquen en la tarifa annexa. 
2. Per l'expedició o renovació dels permisos o de les autoritzacions en els usos o 

aprofitaments subjectes a licitació, s’ha d’aplicar com a tipus la base o taxa mínima establerta a 
tal efecte, sense que en cap cas el preu de la rematada pugui ser inferior a l’esmentada base o 
taxa mínima. 

 
Art. 8è. Règim dels serveis complementaris dels mercats de zona i especials. 1. Són a 

càrrec dels titulars de llicències d'ús en els mercats: 
a) Els serveis de neteja interior dels mercats. 
b) El servei de recollida, extracció, transport i eliminació d'escombraries. 
c) El consum d'aigua, gas, electricitat i, si s'escau, altres subministraments de cada parada. 
d) Els tributs que s'escaiguin per raó de l'activitat. 
2. El servei de recollida, extracció, transport i eliminació d'escombraries el poden dur a 

terme:  
a) Directament, de manera col·lectiva, els titulars dels llocs de venda, mitjançant la 

contractació a qualsevol empresa que sigui concessionària del servei, amb l'autorització 
municipal prèvia. 

b) L'Ajuntament de Barcelona o l'Institut Municipal de Mercats, mitjançant el pagament pels 
titulars dels llocs de venda o parada de la taxa mensual que s'indica en l'annex de les tarifes. 



  
  
             

            

         

Els titulars de les parades del Mercat dominical de llibres i d'Encants del Mercat de Sant 
Antoni i del Mercat Encants Barcelona-Fira de Bellcaire han de satisfer la part proporcional als 
dies setmanals permesos de funcionament, pel que fa a les parades, i íntegrament pel que fa 
als dipòsits-magatzems. 

3. Les parades fusionades per a la venda que formin establiments, sempre que es tracti d'un 
mateix titular i que la fusió hagi estat autoritzada per l'Institut Municipal de Mercats, encara que 
satisfacin dos o més cànons de concessió, han d'abonar la taxa d'escombraries per parada, 
reduïda d'acord amb el nombre de parades fusionades segons l'escala següent: 

 
Nombre de parades fusionades 2 3 4 5 o més 
Coeficient reductor sobre el total de parades 0,25 0,30 0,35 0,40 

 
Art. 9è. Naixement de l'obligació de contribuir. L'obligació tributària neix per l'adjudicació 

o autorització de l'ús dels llocs o locals dels mercats i per la utilització dels serveis. Per a les 
autoritzacions d'ús, l'obligació es considera meritada per mesos naturals complets per part dels 
qui en són titulars al començament de cada període. 

 
Art. 10è. Gestió, liquidació i recaptació. 1. Els aprofitaments subjectes a les taxes a les 

quals es refereix aquesta Ordenança que tinguin caràcter regular i continuat són objecte de les 
liquidacions mensuals corresponents. A l'efecte de l'aplicació d'aquesta Ordenança, es 
considera parada cadascun dels llocs de venda del mercat, les parades especials i les dels 
ambulants. 

Tindran consideració tributària pròpia els autoserveis, els polivalents en règim de venda 
d'autoservei i les galeries comercials. 

2. En els altres casos, la liquidació l'ha de practicar l'Institut Municipal de Mercats de 
Barcelona d'acord amb les disposicions d'aquesta Ordenança i de l'Ordenança fiscal general. 

3. Les taxes s'han de satisfer: 
a) En els casos d'expedició o renovació dels permisos o de les autoritzacions per utilitzar els 

llocs de venda, espais, locals o patents, en el termini de quinze dies naturals a comptar des de 
la notificació de l'atorgament i, en tot cas, abans d'iniciar-ne l'ús. 

b) En els casos de taxes periòdiques, durant el primer mes natural del període corresponent, 
en els terminis establerts per l'Ordenança  fiscal general. 

c) En la utilització dels serveis, simultàniament a la prestació. 
4. El titular que pretengui cedir els seus drets haurà d’acreditar el pagament de tots els 

deutes acreditats i exigibles per part de l’Administració, en relació amb l’objecte de la cessió, 
durant els quatre darrers anys, fins a la fi del mes natural que correspongui a la data de 
sol·licitud del canvi de titularitat. 

El titular que pretengui cedir inter vivos els seus drets, haurà de presentar una declaració, 
conjuntament amb el cessionari, i acreditar fefaentment el preu de la transmissió. Tot això sense 
exclusió de la facultat de la inspecció de comprovar els valors pels mitjans establerts en l'article 57è 
de la Llei general tributària. 

 
Art. 11è. Infraccions i sancions. 1. Cal atenir-se a allò que disposa l'Ordenança fiscal 

general. 
2. Les infraccions són sancionades amb una multa, d'acord amb la quantia autoritzada per la 

legislació vigent. 
3. La imposició de sancions no és obstacle, en cap cas, per a la liquidació i el cobrament de 

les taxes meritades i no prescrites, ni per a la facultat de declarar, si s’escau, la revocació o 
caducitat de l'autorització d'ús, d'acord amb allò que disposen les Ordenances Generals 
Municipals. 

Disposició final. La present Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del Consell 
Municipal en data XX de desembre de 2020, començarà a regir l’1 de gener de 2021 i 
continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. 

 
 
 



  
  
             

            

         

A N N E X 
 

T A R I F E S 
 

 
Epígraf I. Mercats de zona 

 
DISPOSICIONS 

 
Primera. Els mercats de zona es classifiquen en 1a, 2a i 3a categoria. 
Són de 1a categoria els mercats de l'Abaceria, de la Barceloneta, de la Boqueria, del Carmel, de 

la Concepció, de Felip II, de Fort Pienc, de Galvany, d’Hostafrancs, de la Llibertat, de les Corts, de 
la Mercè, de Lesseps, de Montserrat, del Ninot, de la Sagrada Família, de Sant Antoni, de Sant 
Gervasi, de Sant Martí, de Santa Caterina, de Sants, de Sarrià, del Poblenou-Unió, del Besòs, del 
Clot i de Provençals, de la Guineueta 

Són de 2a categoria els mercats, de Ciutat Meridiana, de l'Estrella, del Guinardó, d’Horta, de 
la Marina, de Sant Andreu, de les Tres Torres, de la Trinitat, del Bon Pastor i el de la Vall 
d’Hebron-Teixonera. 

Són de 3a categoria els mercats de Canyelles i de Núria. 
 
En el cas de que un mercat afronti un procés de remodelació parcial o integral, l’Ajuntament 

pot determinar el canvi de categoria de manera automàtica, amb efectes des del primer dia del 
trimestre posterior a la finalització del procés de remodelació. 

 
Segona. Segons la denominació, els llocs de venda es classifiquen en les classes A i B. 

 
Es consideren llocs de venda de classe A: els de menjar i beure, els d’especialitats, els de 

queviures, els de pesca salada, els de peix fresc, els de marisc, els de peix i marisc, 
carnisseries, cansaladeries, xarcuteries i venda d'embotits, els de cansaladeria xarcuteria i 
embotits, els d’aviram i caça, adrogueries, els de botiga de queviures i adrogueria, els de 
congelats, els de dietètica, els de despatx de pa i pastisseria, els d'altres especialitats, els de 
neteja i perfumeria, els de plantes i flors, autoserveis, superserveis, oficines o agències 
bancàries, caixers automàtics, no comestibles i prestació de serveis, i qualsevol lloc de venda 
que expedeixi articles inclosos en més d’una de les denominacions en què es classifiquen 
aquests articles. 
 
 Es consideren llocs de venda de classe B els de menuts, els d’ous, els de fruites i 
hortalisses, els de gel, els d’olives, conserves i confitats en vinagre, productes colonials, els de 
llegums i cereals, i també els dipòsits-magatzems, les places de pàrquing i les parades dels 
pagesos.  

 
Adjudicació i utilització de llocs de venda: 
1. La base mínima per a l’expedició d’autoritzacions o permisos és (€): 
 
Classe/Categoria 1a 2a 3a 
A 2.345,45 1.793,60 1.627,68 
B 1.453,28 1.168,14 1.066,97 
Especials exteriors 1.379,67 1.103,43 919,80 
 
En cas de subhasta, se satisfarà per aquest concepte el resultat de la rematada, el qual no 

podrà ser inferior a la base corresponent, segons el paràgraf anterior. 
 
 
 
2. Per la utilització dels llocs, cal abonar mensualment les taxes següents (€): 
 



  
  
             

            

         

Categoria mercat     
i classe activitat         

          1a A      1aB       2aA   2aB      3a A  3aB 
menys de 2,59 m2 28,13 20,91 20,91 17,50 19,05 15,90 
de 2,6 a 5,09 m2  40,11 29,80 29,80 25,03 27,18 22,75 
de 5,1 a 10,09 m2  70,11 40,15 58,70 29,80 52,59 27,18 
de 10,1 a 15 m2  105,30 60,33 87,16 44,80 79,01 40,77 
de 15,01 a 25 m2  136,77 78,26 115,96 58,27 102,78 52,95 
de 25,01 a 40 m2 182,43 104,29 151,94 78,26 138,28 71,45 
de 40,01 a 60 m2 228,00 130,36 189,98 98,06 172,91 87,55 
de 60,01 a 100,00 m2 282,57 152,16 233,61 116,83 214,66 107,32 
de més de 100,00 m2 309,74 158,96 259,49 123,64 235,03 114,11 

 
 
Pels espais de restauració se satisfarà la quantitat de 5,22 €/m2/mensuals. 
Resten exempts de pagament de la taxa d’utilització dels llocs de venda els titulars situats en 

un mercat provisional, mentre durin les obres de remodelatge del mercat. 
Els llocs de venda amb denominacions en règim de venda d'autoservei autoritzats abans de 

l'1 de gener de 1993 han de pagar una taxa equivalent al doble de la parada de dimensions 
similars del mercat que hi correspongui. Els autoritzats a partir de l'1 de gener de 1993 han 
d’abonar per aquest concepte les taxes següents: 

 
 mensualment, €/ m2 
Superfície  Categoria mercat 
Lloc m2 1a 2a 3a 
60 fins a 119  9,21  7,79  6,66 
120 fins a 399 7,42 6,28  5,28 
400 o més 5,91 5,03  4,26 

 
Els establiments que configuren una galeria comercial abonaran en concepte de taxa per la 

utilització dels llocs la quantitat de: 
 mensualment, €/ m2 

Superfície/lloc m2  
fins a 10 m2 16,91 
de 10,01 a 20 m2  10,14 
de 20,01 a 70 m2  9,03 
de 70,01 a 150 m2  6,40 
de 150,01 a 400 m2  5,09 
més de 400 m2  4,13 

 
3. Per l'ús del servei del fred a les cambres frigorífiques, s’haurà de satisfer mensualment la 

taxa de 23,53 € per m3 ocupat. 
En el cas que s'autoritzi la utilització total d'una cambra, cal abonar mensualment la taxa de 

15,74 €/ m3 i computar el volum total de la cambra, multiplicant la superfície per l'alçada de 2 m. 
4. Els llocs fixos i dipòsits-magatzems que disposin d'altells, magatzems subterranis i 

similars hauran de satisfer per aquest concepte el 25% de la taxa d'utilització que correspongui 
per la superfície de l'altell o soterrani, d'acord amb l'activitat principal. 

 
5. La taxa mensual en concepte d'ús està subjecta als recàrrecs següents: 
5.1. Els llocs de venda que expedeixen articles inclosos en més d'una de les denominacions 
en què es classifiquen aquests articles, i que d’acord amb la Prescripció Segona de l’Epígraf 
II tenen la consideració de ser llocs de venda de classe A, han de satisfer la taxa prevista en 
el punt 2 de l’Epígraf II, més el 10% de recàrrec, i per cadascuna de les denominacions 
ampliades, o per cadascuna de les denominacions diferents a la pròpia, en què s’inclouen 
els articles autoritzats a vendre, excepte aquells el permís dels quals s'atorgui en règim 
d'autoservei. 
5.2. Els llocs que fan cantonada, 6,66 € per cantonada i mes. 



  
  
             

            

         

5.3. Els llocs de venda que tenen accés al públic per l’exterior del mercat, el 25% de 
recàrrec. 
 
6. La taxa mensual en concepte de recollida d'escombraries és la següent: 
 

6.1 Parades de mercats zonals i especials: € 
fins a 10 m2  18,82 
de 10,01 a 15 m2 22,10 
de 15,01 a 25 m2  27,64 
de 25,01 a 40 m2 33,14 
de 40,01 a 60 m2  40,49 
de 60,01 a 119 m2  73,63 
de 120 a 400 m2   91,99 
de més de 400 m2 127,48 
 
6.2 Dipòsits-Magatzems de mercats zonals i especials: € 
fins a 25 m2  6,25 
de 25,01 a 50 m2 7,50 
de 50,01 a 100 m2  9,15 
de més de 100,01 m2 20,80 
 

 
7. Per la utilització, per a reunions o conferències, de la sala polivalent dels mercats de 

Santa Caterina, Llibertat, Encants Barcelona Fira de Bellcaire, Sants i Ninot situades a la planta 
altell de cada mercat, s’haurà de satisfer la taxa de 276,73 € per dia o fracció. 
 
Epígraf II. Mercats especials 

 
1. Mercats dels Encants de Sant Antoni 

La base mínima d'adjudicació serà l'assenyalada en el punt 1 de la Prescripció segona de 
l’Epígraf I, per a parades de classe A en mercats de primera categoria; per l'ús dels llocs 
s’haurà de satisfer mensualment la taxa que s’especifica a continuació: 

 
 € 
    
Parades interiors 38,22 
Parades exteriors 29,80 

 
2. Mercat dominical de Sant Antoni 
 2.1 La base mínima d'adjudicació serà l'assenyalada en la columna A; per l'ús dels llocs 
s’haurà de satisfer mensualment la taxa de la columna B.  

 € 
 A  B 
 
 Llibres d’ocasió a) 1.602,73  20,05 
 Productes de tipus cultural b) 2.404,09  28,36 
 
2.2 La taxa mensual en concepte d'ús està subjecta al recàrrec següent: els llocs de venda 

que expedeixen articles inclosos en més d'una de les denominacions en què es classifiquen 
aquests articles han de satisfer la taxa més alta més el 50% de recàrrec per cadascuna de les 
denominacions ampliades, o per cadascuna de les denominacions diferents a la pròpia, en què 
s’inclouen els articles autoritzats a vendre.  

 
 
3. Mercats de plantes i flors de la Rambla 

La base mínima d'adjudicació en el Mercat de Plantes i Flors serà una taxa de 18.764,09 € 
per lloc; per l'ús s’haurà de satisfer, mensualment, la taxa corresponent a una parada de classe 



  
  
             

            

         

A de superfície equivalent d'un mercat de primera categoria. 
 

4. Parades de la Rambla que no són de plantes i flors  
La base mínima d'adjudicació serà una taxa de 15.010,98€ per lloc; per l'ús s’haurà de 

satisfer, mensualment, 139,27 € per lloc. 
 
5. Encants Barcelona Fira de Bellcaire 

 
5.1. Adjudicació i utilització de llocs de venda. La base mínima per a l’expedició 

d’autoritzacions o permisos és: 
 

Botigues de fins a 10,00 m2    2.400,00 € 
Botigues de més de 10,00 m2  3.000,00 € 
Parades      1.200,00 €  
Parades de subhasta    6.000,00 €    
Bars          3.000,00 €  
Parades de menjar i beure 
(zona “Food Street”)      2.400,00 € 
Magatzems     1.450,00 €  

 
En cas de subhasta, se satisfarà per aquest concepte el resultat de la rematada, que no podrà 
ser inferior a la base corresponent, segons el paràgraf anterior. 

 
5.2. Per la utilització dels llocs de venda al detall, s’hauran de satisfer les taxes següents: 

  
       
Botigues de fins a 10,00 m2    5,44 €/m2/mes    
Botigues de més de 10,00 m2  4,20 €/m2/mes    
Parades     9,59 €/m2/mes 
Bars i parades de menjar i beure     9,89  €/m2/mes 
Restaurant     5,36 €/m2/mes 
Magatzems     3,94 €/m2/mes 

 
5.3. Les parades dedicades a subhasta satisfaran la taxa de:  
  

        
Dilluns o dissabte   43,69 €/dia/lloc de venda  
Dimecres o divendres  55,82 €/dia/lloc de venda 
Divendres més dissabte  86,15 €/ per ambdós dies/lloc de venda 
 

5.4. Les parades dedicades a subhastes que siguin utilitzades per revenedors han de 
satisfer la taxa de 25,00 € per lloc i dia. 

 
5.5. L’adjudicatari de la subhasta ha de satisfer a l’ajuntament de Barcelona, en concepte de 

taxa per la utilització o aprofitament dels espais dedicats a les subhastes en el mercat Encants 
Barcelona Fira de Bellcaire, un 2,50% del preu de rematada de les partides subhastades. En el 
cas que no hi hagi licitació i per tant la subhasta quedi deserta, i el venedor ocupi l’espai per a 
detallar el lot, se satisfarà la taxa de 25,00 €. 

 
5.6. Per la utilització temporal, provisional i privativa d’espais destinats a aparcament de 

vehicles comercials, se satisfarà la taxa mensual de 10,27 €/ m2, i per a la utilització puntual de 
fins a tres hores d’un mateix dia d’activitat comercial s’estableix una taxa de 11,83 €.  

 
5.7. La persona física, jurídica o entitat encarregada de l'explotació comercial de 

l'aparcament del mercat municipal Encants Barcelona Fira de Bellcaire, satisfarà anualment la 



  
  
             

            

         

quantitat fixada en l’adjudicació, sobre la base del preu de licitació que reculli el Plec de 
Condicions que reguli el procediment de licitació, i alhora posteriors actualitzacions. 

 
5.8. Per la utilització i l'aprofitament temporal de llocs i espais destinats a l'ús comú del 

mercat Encants Barcelona Fira de Bellcaire, sempre que disposin de la deguda autorització i les 
operacions a les quals es destinin no alterin l’activitat normal del mercat, se satisfarà per l’espai 
ocupat la taxa de 8,84 €/m2/mes, corresponent a una parada segons el que resta regulat al punt 
5.2. d’aquest mateix epígraf.  

 
Epígraf III. Altres conceptes 

 
1. Per l'expedició d'autoritzacions de patents de transports, s’haurà de satisfer la taxa de 

1.015,44 €, i per la utilització, mensualment, la de 42,11 €. 
2. Per la utilització temporal, provisional i privativa de places d'aparcament, se satisfarà la 

taxa mensual de 10,27 €/ m2. 
3. La persona física, jurídica o entitat encarregada de l'explotació comercial de l'aparcament 

del mercat municipal de la Concepció satisfarà anualment per plaça d’aparcament gestionada la 
quantitat de 534,40 €. En cas que la plaça d’aparcament sigui gestionada únicament i 
exclusivament durant l’horari de funcionament del mercat, la quantitat que hauran de satisfer serà 
de 267,19 € anuals per plaça.  
 4. Activitats als mercats de zona i especials 

4.1. Amb l'autorització municipal prèvia, les activitats de promoció comercial de productes 
realitzades per empreses exteriors als mercats de zona i especials han de pagar: 

Mercat de la Boqueria 262,03 €/dia 
Mercats de 1a i 2a categoria 156,46 €/dia 
Mercats de 3a categoria   91,57 €/dia 
Aquesta taxa tindrà una reducció del 30% per a aquelles promocions de durada igual o 

superior a tres dies consecutius i que tinguin lloc en el mateix mercat. 
Aquesta taxa tindrà una reducció del 50% per a aquelles promocions que es realitzin de 

forma conjunta i global en un mínim del 70% dels mercats de zona i especials. 
Per fracció de dia, s'haurà d’abonar el 50% de la taxa d'acord amb l'horari sol·licitat, sempre 

que sigui inferior a un espai de tres hores. A partir de tres hores, s'aplicarà allò que estableix el 
punt 3.1.  

4.2. Amb l'autorització municipal prèvia, les activitats de distribució de publicitat de productes 
realitzades per empreses exteriors als mercats de zona i especials pagaran 78,86 € per dia o 
fracció i mercat. 

4.3. Amb l'autorització municipal prèvia, les activitats de difusió de publicitat i/o informació 
sobre productes realitzades per mitjà de les instal·lacions de megafonia, en els mercats que en 
disposin, per empreses exteriors pagaran 47,05 € per dia o fracció i mercat. 

4.4. Amb l'autorització municipal prèvia, les activitats de promoció de productes i/o serveis 
realitzades per empreses exteriors als mercats de zona i especials que es realitzin durant un 
mínim de dotze dies d’un mateix mes i en un mateix mercat, hauran de pagar: 

 
Mercat de la Boqueria 1.175,27 €/mes 
Mercats de 1a i 2a categoria  521,41 €/mes 
Mercats de 3a categoria  391,77 €/mes 
 
4.5. Les bonificacions de la taxa previstes per a les promocions als mercats no són 

acumulables, per tant, l’aplicació de la bonificació més favorable per al subjecte passiu exclourà 
l’aplicació de la resta. 

4.6. Les activitats corresponents a filmacions i gravacions i per a impressió per a la 
realització de fotografies de caràcter publicitari o comercial amb finalitat lucrativa en els mercats 
de zona i especials, si no produeixen alteració de la finalitat normal de l'activitat habitual i amb 
l'autorització municipal prèvia, hauran de pagar: 

 
 
 



  
  
             

            

         

Gravacions per a vídeos promocionals  195,89 
Filmacions publicitàries o cinematogràfiques,  
per dia o fracció i mercat    783,52 
Fotografies, per dia o fracció i mercat   131,02 
 
  
Per dia o fracció i mercat 
Gravacions per a vídeos promocionals o corporatius, difusió: online.               195,89 € 
Filmacions per spots publicitaris o llargmetratges cinematogràfics,  
difusió: televisió, cinema, online.                                                                        783,52 € 
Fotografies promocionals o corporatives, difusió: online, offline             131,02 € 
Fotografies per anuncis publicitaris: difusió: online, offline                                473,00 €   
 
Resten exemptes d'aquesta taxa les activitats corresponents a filmacions i fotografies de 

caràcter institucional realitzades per entitats públiques o per encàrrec seu o per motius 
acadèmics. També quedaran exempts de taxa les gravacions i fotografies per informatius o 
documentals per mitjans de comunicació, per projectes culturals sense ànim de lucre i per a 
exercicis acadèmics. 

 
4.7. Amb l'autorització municipal prèvia, les activitats corresponents a la realització 

d'enquestes pagaran per dia i mercat 195,89 €. 
4.8. Amb l’autorització municipal prèvia pel que fa als espais, mides, rotació d'ocupació, 

elements tècnics i de seguretat, característiques dels suports i continguts dels anuncis, 
s'autoritzarà la instal·lació de publicitat a l'interior dels mercats. 

La quantia del preu es calcularà d'acord amb els paràmetres següents: 
  per dia o fracció 

per a elements de cartelleria, suports gràfics  
 adhesius, banderoles i similars: 
 Mercat de la Boqueria 3,92 €/ m2 
 Mercats de 1a i 2a categoria 1,96 €/ m2 
 Mercats de 3a categoria          1,30 €/ m2 
 
per a elements d'opis, torretes i similars: 
 Mercat de la Boqueria 7,84 €/ m2 
 Mercats de 1a i 2a categoria 5,22 €/ m2 
 Mercats de 3a categoria  3,92 €/ m2 

    4.9. La realització d’activitats lúdiques i culturals en les instal·lacions del mercat requereix 
una autorització prèvia municipal, la qual tindrà caràcter discrecional i solament podrà atorgar-
se quan dites activitats no pertorbin el normal funcionament del mercat. Per a l’atorgament de 
les autoritzacions, els sol·licitants hauran d’aportar la documentació requerida per l’Institut 
Municipal de Mercats de Barcelona. Llevat de les activitats organitzades per les associacions 
de comerciants dels mercats, la realització de dites activitats estarà subjecta al pagament de,: 
 
Categoria mercat Jornada completa Fracció 3 hores o 

inferior 
Jornada en 
diumenge o festiu 

Mercat Encants 
Barcelona-Fira de 
Bellcaire 

1.800,00 € 1.384,62 € 2.340,00 € 

Mercats de 1a i 2a 
categoria  

1.800,00 € 1.384,62 € 2.340,00 € 

Mercats de 3a categoria 607,29 € 467,15 € 728,75 € 
 
    Resten exemptes de la taxa, però no dels requisits establerts, les activitats organitzades per 
les associacions de comerciants dels mercats, així com les que siguis realitzades 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, i aquest no tingui caràcter 
lucratiu. 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.  
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. 
 
Dies addicionals i serveis : a) Per dia addicional de muntatge i/o desmuntatge sobre el preu 
s’aplicarà un descompte del 50% sobre el preu de jornada completa, i només s’autoritzarà en 
cas de que no alteri el normal funcionament del mercat o l’espai autoritzat. b) Aquesta taxa no 
inclou cap dels serveis bàsics de subministraments, vigilància i neteja, ni de complementaris, 
per tant, en el cas que sigui necessari disposar-ne, el peticionari n’haurà d’assumir els costos.  
 
Les activitat lúdiques i culturals externes que incorporin l'obertura d'establiments/parades del 
mercat en dies de mercat tancat, tindran una bonificació del 50%, sempre i quan l’obertura sigui 
d’un percentatge d'establiments/parades prou representatiu del mercat quant a nombre i 
activitats. 
 

4.10. Queden exemptes d'aquests pagaments les empreses que participin en campanyes de 
promoció dels mercats organitzades per l'Institut Municipal de Mercats, si hi ha un acord previ 
establert sobre això. 

4.11. En tot cas, l'Administració es reserva el dret d'autoritzar qualsevol de les activitats aquí 
esmentades. 
  4.12.  Per la utilització i l'aprofitament temporal de llocs i espais destinats a l'ús comú del 
mercat, sempre que disposin de la deguda autorització i les operacions a les quals es destinin 
no alterin l’activitat normal del mercat, se satisfarà la taxa corresponent a una parada de classe 
A de superfície equivalent al mercat que li correspongui, més el 20% de recàrrec si es tracta 
d’una ocupació per a usos de caràcter comercial.  

Si l’ocupació es fa per a usos logístics de suport a l’activitat comercial, s’haurà de satisfer la 
taxa corresponent a una parada de classe B de superfície equivalent al mercat que li 
correspongui, més el 10% de recàrrec. 

4.13. Per la utilització i l'aprofitament temporal de llocs i espais destinats a l'ús comú del 
mercat de la Boqueria, sempre que disposin de la deguda autorització i les operacions a les 
quals es destinin no alterin l’activitat normal del mercat, se satisfarà la taxa de 16,60 euros per 
metre quadrat d’ocupació, si es tracta d’una ocupació per a usos de caràcter comercial.  



  
  
             

            

         

Si l’ocupació es fa per a usos logístics de suport a l’activitat comercial, s’haurà de satisfer la 
taxa corresponent a una parada de classe B de superfície equivalent al mercat de la Boqueria, 
més el 10% de recàrrec. 

 
5. Canvis de titularitat 

5.1. Mercats de zona i especials 
5.1.1.Els canvis de titularitat inter vivos dels llocs de venda dels mercats de zona han de 

satisfer les taxes següents: 
a) En els casos en què el cessionari ja sigui titular, quan sol·licita el canvi de titularitat, d’un 

altre lloc de la mateixa activitat, o bé d’una altra activitat, i en aquest cas tingui com a finalitat la 
fusió, el 10% del valor de la cessió, sense que, en cap cas, pugui ser inferior al de la taxa 
establerta per l’expedició d’autorització.  

b) En els altres supòsits, s’abonarà el 20% del valor esmentat, llevat d’aquells casos en què 
aquesta quantitat pugui ser inferior a la taxa establerta per l’expedició d’autorització. 

5.1.2. Els canvis de titularitat inter vivos dels llocs de venda dels mercats especials han de 
satisfer les taxes següents: 

a) En els casos en què el cessionari ja sigui titular, quan sol·licita el canvi de titularitat, d’un 
altre lloc de la mateixa activitat, o bé d’una altra activitat, i en aquest cas tingui com a finalitat la 
fusió, el 10% del valor de la cessió, sense que, en cap cas, pugui ser inferior al 50% de la taxa 
establerta per l’expedició d’autorització.  

b) En els altres supòsits, s’abonarà el 20% del valor esmentat, llevat d’allò establert en els 
paràgrafs següents, i llevat d’aquells casos en què aquesta quantitat pugui ser inferior a la taxa 
establerta per l’expedició d’autorització. 

5.1.3. 
a) En els mercats de zona, els canvis de titularitat inter vivos de pares a fills i entre cònjuges 

i en els casos previstos en la Llei 10/1998, de 15 de juliol, d’unions estables de parella, 
satisfaran el 25% de l’import corresponent a la taxa d’adjudicació establerta a la prescripció 
segona, punt 1, de l’epígraf II d’aquesta Ordenança.  

b) En els mercats especials, els canvis de titularitat inter vivos de pares a fills i entre cònju-
ges i en els casos previstos en la Llei 10/1998, de 15 de juliol, satisfaran el 7,5% de la taxa 
d’adjudicació.  

c) En els mercats de zona, els canvis de titularitat mortis causa satisfaran el 25% de l’import 
corresponent a la taxa d’adjudicació establerta a la disposició segona, punt 1, de l’epígraf II 
d’aquesta Ordenança.  

En els mercats especials, els canvis de titularitat mortis causa satisfaran el 7,5% de la taxa 
d’adjudicació. 

Aquestes tarifes reduïdes seran d'aplicació sempre que se sol·liciti el canvi de titularitat dins 
el termini d'un any des de la data de la defunció. 

d) En el supòsit que el titular d'una patent de pagès accedeixi a la titularitat d'un lloc fix de 
fruita i verdura, després de renunciar a la patent, satisfarà el 50% de l’import corresponent de la 
taxa d’adjudicació de la prescripció segona, punt 1, de l’epígraf II d’aquesta Ordenança.  

e) En el supòsit que un titular d’una parada accedeixi a la titularitat d’un dipòsit-magatzem 
del mateix mercat, satisfarà el 10% del valor declarat en la cessió, sense que, en cap cas, pugui 
ser inferior al de la taxa establerta per l’expedició d’autorització. 
 5.2. Els titulars que sol·licitin la tramitació d’expedients administratius, que no tinguin 
determinada cap taxa, així com la tramitació d’obres de millora als establiments i espais de 
suport logístic que més enllà del tràmit administratiu també requereixin la valoració tècnica dels 
responsables municipals, hauran d’abonar la quantitat de 319,25 € per parada, en concepte de 
taxa per despeses de tramitació. 

5.3. Durant l’any 2020 2021, les fusions que es facin en els mercats de zona han de satisfer 
exclusivament la taxa establerta en concepte de despeses de tramitació.  

5.4. Els canvis de titularitat a favor de persona jurídica, formada exclusivament pel titular de 
la concessió administrativa, el seu cònjuge i altres familiars fins al segon grau de 
consanguinitat, i en els casos previstos en la Llei 10/1998, de 15 de juliol, dins de l’exercici 
de 2020 2021, han de satisfer exclusivament la taxa establerta en concepte de despeses de 
tramitació. 

5.5. En els casos de titularitat a favor de persona jurídica, es considerarà transmissió inter 



  
  
             

            

         

vivos qualsevol canvi en la titularitat de les accions o participacions que suposi substitució dels 
socis o accionistes que ho foren al temps de l'atorgament de la darrera concessió, en 
percentatge igual o superior al 49 per cent del capital social, així com també es consideraran 
transmissió la resta dels casos de pèrdua de control societari que prevegi la normativa vigent. 

6. Els costos per subministraments i serveis als mercats de zona i especials que, segons allò 
que s'estableix en l'article 8è d'aquesta Ordenança, són a càrrec dels titulars de les llicències i 
es repercutiran en la forma que procedeixi segons els imports facturats per les companyies 
respectives, que a més satisfaran la quantitat d'un 5% de l'import del rebut emès en concepte 
de despeses de tramitació i gestió. 

En el cas que, a conseqüència de les necessitats de consum de subministrament dels llocs 
de venda d'un mercat, sigui necessària l'ampliació de potència elèctrica o l'augment del 
subministrament del cabal d'aigua, els costos implicats seran atesos d'acord amb la repercussió 
directa entre els concessionaris del mercat, llevat dels casos que formin part d'un pla general 
d'actuacions en matèria de manteniment o gran remodelatge de mercats per al finançament 
dels quals s'acordin aportacions de l'Institut Municipal de Mercats i d'altres institucions o 
entitats. 

7. En el cas de possibles convenis o encàrrecs per a la realització d'obres o per a la 
prestació de serveis, o campanyes de publicitat o promoció als mercats municipals, amb 
participació econòmica dels venedors, la liquidació dels quals s'hagi de fer per compte de 
l'IMMB, els venedors satisfaran la quantitat d'un 5% de l'import del rebut emès en concepte de 
despeses de tramitació i gestió. 

8. Se satisfaran les taxes següents: 
 
Per realització de fotocòpies  0,08 €/cadascuna 
Per acaraments de documentació  0,11 €/pàgina 
Per tramitació de certificats i altre documentació  
  sol·licitada a instància de titular 25,58 €/document 
Per tramitació de certificats o altra documentació 
  corresponents a dades no informatitzades, anteriors a 1984  316,17 €/document 
 
9. Per a la renovació anual de patents ambulants de venda, se satisfarà la quantitat de 

160,19 € per cadascuna, en concepte de taxes de tramitació. 
10. Els titulars de parades amb la denominació de peix fresc, marisc, cansaladeria, 

xarcuteria i embotits, adrogueria, i queviures, que sol·licitin el canvi a les denominacions 
agrupades indicades a la taula annexa, sempre i quan formalitzin la sol·licitud durant el període 
comprès entre l’1 gener i el 31 de desembre de l’any 2020 2021, només satisfaran la taxa en 
concepte de taxa de tramitació, establerta a l’apartat 4t.4 d’aquest mateix Epígraf. 

 
Denominació original  Denominació agrupada 
Peix fresc  Peix i marisc 
Marisc Peix i marisc 
Cansaladeria Cansaladeria, xarcuteria i embotits 
Xarcuteria i embotits Cansaladeria, xarcuteria i embotits 
Queviures Botiga de queviures i adrogueria 
Adrogueria  Botiga de queviures i adrogueria 
 
11. Per a l’ampliació de la denominació original de la parada, els titulars hauran de satisfer la 
taxa establerta per l’expedició d’autorització del punt 1 de l’Epígraf II, segons la classe de 
l’activitat a ampliar.  
 



 

1 
 

 
 
 

 
 

Ordenança fiscal núm. 3.8 
TAXES PER PRESTACIONS DE LA GUÀRDIA URBANA I CIRCULACIONS 

ESPECIALS. 
 
 

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 les 
prestacions de la Guàrdia Urbana i per l’atorgament d’autoritzacions per a circulacions especials i 
pel servei de conducció i acompanyament de vehicles que es regeixen pels articles 20è a 27è del 
text refòs esmentat. 
  

Art. 2n. Fet imposable.  
Constitueixen el fet imposable: 
a) La prestació de serveis especials per la Guàrdia Urbana, entenent aquells serveis que presta la 

Guàrdia Urbana que es refereixen o afecten de manera particular a persones determinades 
que directament o indirectament motiven la seva prestació, especialment quan comportin un 
aprofitament o avantatge per a la seva activitat quan aquests serveis: 
1. Comportin la disposició i assignació de mitjans o recursos que sobrepassin als de la 

vigilància general ordinària; o, 
2. Comportin l’ordenació i disposició de despeses extraordinàries per la vigilància especial de 

l’activitat. 
b) L’atorgament d’autorització especial per circular per les zones de la ciutat on regeixen 

limitacions de pes, llargària o per contaminació acústica o ambiental, si el vehicle les 
ultrapassa, o hi circula sense haver obtingut l’autorització corresponent. 

c) L’atorgament d’autorització especial per circular pel nucli de la ciutat als vehicles inclosos en 
les circumstàncies assenyalades en l’article 14è del Reglament General de Vehicles, o circular-
hi sense haver obtingut l’autorització corresponent. 

d) L’atorgament d’autoritzacions especials permanents o temporals als vehicles especials sense 
càrrega per cirular per les vies de la ciutat. 

e) La prestació del servei d’acompanyament dels vehicles a què es refereixen els apartats b), c) i 
d). 

 
Art. 3r. Subjectes passius.  

1. Són subjectes passius: 
a) Les persones naturals o jurídiques que sol·licitin els serveis recollits com a fet impossable. 
b) Les persones naturals o jurídiques que de forma particular obtinguin un aprofitament o 

avantatge per la seva activitat o obliguin a la prestació dels serveis recollits com a fet 
imposable, encara que no hagin estat sol·licitats. 

c) Les persones naturals o jurídiques que amb les seves actuacions o omissions, directament 
o indirectament obliguin a l’Administració a la prestació dels serveis recollits com a fet 
imposable, encara que no hagin estat sol·licitats. 
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d) En les autoritzacions per a circulacions especials i en els serveis d’acompanyament de 
vehicles, els titulars de l’autorització o els que, sense autorització, efectuïn actes subjectes. 

e) El propietari de l’immoble, en el cas que l’Administració municipal hagi de procedir a la 
col·locació de tanques de protecció. 

f) Els titulars de vehicles, d’establiments i d’elements comunitaris i/o els ocupants d’immobles 
amb sistemes d’alarma que originin la prestació del servei especial. 

2. Són substituts del contribuent: 
a) El propietari del vehicle que no sigui el conductor, l’usuari o el sol·licitant de l’autorització o 

el que faci l’acte subjecte sense autorització. 
b) La persona o les persones per compte de les quals es fa el transport subjecte. 

3. A aquest efecte, té la consideració de titular del vehicle el que figura amb aquesta qualitat en el 
registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit. 

 
Art. 4t. No subjecció.  

1. No és objecte de gravamen la prestació de serveis extraordinaris per la Guàrdia Urbana amb 
motiu d’actes culturals, esportius, benèfics, religiosos, patriòtics o polítics, sempre que aquests 
actes no tinguin caràcter lucratiu. 

2. No estan subjectes a aquesta taxa els organismes de l’Estat, la Generalitat de Catalunya, la 
Diputació Provincial de Barcelona, l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de 
Residus, l’Entitat Metropolitana del Transport i l’Ajuntament. 

3. La no subjecció no eximeix de l’obtenció de l’autorització en cas que es tracti de transports 
especials o de circulació d’un vehicle especial, llevat que es tracti de serveis públics de 
comunicacions o que interessin, immediatament, per a la seguretat i defensa nacionals.  

 
Art. 5è. Base imposable.  

1. Les tarifes que cal aplicar són les consignades en l’annex d’aquesta Ordenança. 
2. En el cas de prestació de serveis de la Guàrdia Urbana, són les que resulten de la tarifa 

corresponent. 
3. En el cas de circulacions especials, la base imposable es determina segons l’autorització, el 

vehicle i la classe de viatge. 
4. En el cas de vehicles especials sense càrrega, la base es determina segons l’autorització 

anual amb limitadions per circular en les vies públiques de la ciutat. 
 

Art. 6è. Meritació.  
La taxa es merita: 
a) Amb la prestació del servei de la Guàrdia Urbana. 
b) Amb l’atorgament de l’autorització per circular o pel fet de la circulació sense haver obtingut el 

permís corresponent, en cas que es tracti de circulacions especials, o per la prestació efectiva 
del servei d’acompanyament de vehicles. 
 
Art. 7è. Normes de gestió, liquidacions i tramitació. 

A. PRESTACIONS DE LA GUÀRDIA URBANA  
1. En el cas de serveis especials, la gestió de la taxa s’inicia: 
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a) A petició de la part interessada per a qualsevol servei. 
b) D’ofici, quan els particulars, directament o indirectament, amb les seves actuacions o 

omissions obliguin a l’Administració a la prestació del servei públic per raons de circulació, 
seguretat, salubritat, convivència o una altra de naturalesa anàloga, encara que no hagin 
estat sol·licitats, com ara supòsits de celebració d’espectacles públics o privats, i altres 
activitats que per la seva naturalesa obliguin a la prestació d’aquest servei singular. 

2. En cap cas els serveis especials seran prestats a l’interior de recintes o establiments de 
caràcter particular. La prestació d’aquest servei haurà de realitzar-se a l’exterior o a la via 
pública o en béns que tot i no ser de domini públic es destinen a servei o ús públic. 
La prestació d’aquest servei i la seva extensió tenen un caràcter purament discrecional. 

3. A l’efecte de l’aplicació de les taxes, les fraccions d’hora es computen com una hora sencera. 
4. Es classifica com a nocturn el servei prestat entre les 22 hores i les 6 hores. 
5. Quan un mateix servei comprengui hores diürnes i nocturnes, cadascuna d’aquestes hores 

s’ha de liquidar de conformitat amb la tarifa establerta. 
6. La taxa s’ha de liquidar per mitjà de l’òrgan gestor, i s’ha de satisfer en els terminis 

reglamentaris. Tanmateix, en sol·licitar-se la prestació del servei es pot exigir el dipòsit previ 
d’una quantitat estimada per garantir el pagament de la taxa. 

7. Es liquidarà el 50% de la taxa en el supòsit a) de l’article 2n en aquells casos de vigilància 
prestats per la Guàrdia Urbana a sol·licitud de particulars i que repercuteixin de manera directa 
en l’interès general. 

B. CIRCULACIONS ESPECIALS 
En les autoritzacions especials, les taxes corresponents tant a les autoritzacions anuals, com els 
serveis d’acompanyament es liquidaran mitjançant l’òrgan gestor, i en els terminis 
reglamentaris. 
 

Art. 8è. Infranccions i sancions.  
Cal atenir-se a allò que disposa l’Ordenança fiscal general. 
 
Disposició final. Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal 
en data XX de desembre de 2020, 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. 
 

 

ANNEX TARIFES 

 

Epígraf Concepte Import € 

I 
 

Prestacions de la Guàrdia Urbana  

1.1 Per agent i hora diürna 

 

45,39 58,99 

 Per agent i hora nocturna o festiva 

 

50,90 62,92 

1.2 Per la prestació de serveis extraordinaris de vigilància  
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 Per servei, agent i hora diürna 

 

45,39 58,99 

 Per servei, agent i hora nocturna o festiva 

 

50,90 62,92 

 Per servei, caporal i hora diürna 

 

54,37 62,41 

 Per servei, caporal i hora nocturna o festiva 

 

59,73 65,67 

 Per servei, sergents i hora diürna 

 

57,41 65,38 

 Per servei, sergents i hora nocturna o festiva 

 

62,26 68,25 

 Per servei, motorista i hora diürna 

 

56,74 65,01 

 Per servei, motorista i hora nocturna o festiva 

 

62,09 68,27 

 Per servei, cotxe patrulla i 2 guàrdies/hora 105,52 

 

II 
 

Circulacions especials i conducció, vigilància i acompanyament de 
vehicles 

 

2.1 

 

Per cada autorització de vehicle sense acompanyament 24,46 31,34 

2.2 

 

Per cada motorista i hora o fracció que acompanyi vehicle diürn 57,09 64,57 

2.3 

 

Per cada motorista i hora o fracció que acompanyi vehicle nocturn 69,39 

2.4 

 

Per cada autorització anual per circular un vehicle especial sense càrrega i 
sense acompanyament (semiremolc, conjunt no excedirà de 20 
metres/logitud, 3 metres/amplada i 4,5 metres/alçada) 

 

315,41 367,56 

 

2.5 

 

Per cada autorització anual, per circular un vehicle especial amb càrrega i 
itinerari exclusiu de Ronda Litoral (B-10) Sud fins el Port de Barcelona 

 

380,43 442,68 

2.6 Per cada autorització de transports especials fins un total de 115 tones i/o 
12,6 TN per eix. Tramitació general únicament de Guàrdia Urbana 

 

30,63 

2.7 Per cada autorització de transports especials fins un total superior a 115 
tones i/o 12,6 TN per eix, que necessiti de intervenció d’altres dependències 
municipals 

 

80,98 
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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 
i 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.  

1. 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. 

2. A aquests efectes s’entén per: 
1. Ocupacions de l’espai públic per mudances: Ocupacions de l’espai públic per trasllat o 

canvi dins del terme municipal de Barcelona, o entre aquest i altres localitats i viceversa, de 
tota mena de mobiliari usat i dels seus complements (robes, paraments, aixovar doméstic, 
objectes ornamentals així com material d’oficina, documents i biblioteques, entre altres) o 
algunes de les operaciones complementàries de trasllat, com ara inventari, preparació, 
desarmat i armat, embalatge i desembalatge, càrrega i descàrrega, estiba, condicionament, 
manipulació, dipòsit i emmagatzematge. 

2. Ocupacions de l’espai públic per grues mòbil autopropulsades: Ocupació a la via pública 
per part d’un o més aparells d’elevació de funcionament discontinu, destinat a elevar i 
distribuir en l’espai càrregues suspeses d’un ganxo o qualsevol un altre accessori 
d’aprehensió, dotat de mitjans de propulsió i conducció propis o que formin part d’un 
conjunt amb aquests mitjans que possibiliten el seu desplaçament per les vies públiques. 

3. Ocupacions auxiliars de l’espai públic per bastides: Ocupació del domini públic municipal 
per un vehicle, o més a la via pública per operacions de càrrega i descàrrega per al 
muntatge i desmuntatge de bastides tubulars destinades a la rehabilitació de façanes. 

4. Ocupacions per reserves d’estacionament de maquinària de treball i vehicles no inclosos 
en altres apartats: Tota ocupació temporal de la calçada i espais de la via aptes per a la 
circulació de vehicles a motor i persones per: 
a) Vehicles industrials, plataformes elevadores o maquinària destinada a la realització de 

treballs instal.lades sobre vehicles aptes per transportar materials relacionats amb 
obres d’edificació (caminons formigoneres, contenidors, generadors, compressors, 
equip de bombes de formigó, etc.) grues d’auto càrrega (aparell d’elevació  de 
funcionament discontinu instal·lat sobre vehicles aptes per transportar materials i que 
s’utilitzen exclusivament per a la càrrega i descàrrega), així com altres reserves 
requerides a títol personal per qualsevol altres activitats (casaments, esdeveniments, 
etc.). 

b) Altres usos temporals que requereixin una ocupació de l’espai públic i que no 
constitueixin reserva d’estacionament de les reserva de vehicles per facilitar 
l’encotxament, desencotxament i transport de persones per esdeveniments socials, 
culturals, congressos acadèmics, comercials o lúdics. 
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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 

intal·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, videos, 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. 
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3) Les persones fundadores, patrones, associades, representades 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. 

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. 

k) L’aprofitament especial del domini públic del servei de transport públic urbà de titularitat de 
l’Ajuntament de Barcelona basat en l’ús compartit de bicicletes públiques (Bicing). 

l) Els vehicles destinats a l’assistència sanitària que pertanyin o depenguin del Servei Català 
de la Salut (CatSalut) o de la Creu Roja, les ambulàncies i els vehicles del Banc de Sang i 
Teixits. 

 
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 públlic estatal. 
En el cas de l’aprofitament especial del domini públic basat en l’ús compartit de bicicletes i 
motocicletes en règim d’explotació econòmica, el subjecte passiu és el titular de l’activitat 
d’explotació econòmica. 

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 Telefònica 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 Telefònica de España Sociedad Anónima Unipersonal, encara que 
ho siguin íntegrament. 
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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 Generalitt 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 dels 
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. 

 
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 fòrmula 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 artícles 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’uilització 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.  
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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 (móduls 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: 

 
Concepte  
Superfície de cada instal·lació: 
 

 

Fins a 12 m² 
 

125 

Més  de 12 m² i fins a 50 m² 
 

250 

Més  de 150m² i fins a 200 m² 
 

375 

Més  de 200m² i fins a 500 m² 
 

500 
 

Més  de 500m²  
 

Superfície 
real 

h) La superfície d’ocupació de l’espai públic (S) serà la mateixa en funció del tipus 
d’ocupació. 

Concepte 
Mudances  
 
Tipus A i B = 30 m² (màxim 2 vehicles) 
 
Tipus A – Vehicle pma  ≤ 3,500 + no mitjans mecànics externs 
 
Tipus B – La resta de vehicles 
 

 

Concepte 
Bastides = 30  m² (màxim 2 vehicles) 
 
Grues: En funció del nombre d’eixos 
 
Tipus A = 48,5 m² 
 
Tipus B = 76 m² 
 
Tipus C = 100 m² 
 
Tipus A – Vehicle 2/4 eixos 
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Tipus B – Vehicle 5/6 eixos 
 
Tipus C – Vehicle + ≥ 7 eixos 
 

 

Concepte 
Reserves que no constitueixin reserva d’estacionament de les regulades a l’article 34 
de l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles: En funció de l’activitat que es 
produeixi. 
 
Tipus A = 10 m² (màxim 2 vehicles) 
 
Tipus B = 30 m² (màxim 2 vehicles) 
 
Tipus C = 30 m² (màxim 2 vehicles) 
 
Tipus D = 12 m² (PER PLATAFORMA) 
 

Les tarifes bàsiques es veuran incrementades pel factor corrector del carrer segons la 
categoria fiscal del carrer, A,B,C, D o E, segons els dies d’ocupació efectiva i en el cas de 
tractar-se de més de 2 vehicles el tram d’ocupació es veurà incrementat per conjunts de 2 en 
2 tant en els casos de jornada complerta com a ½ jornada, exceptuant les plataformes que srà 
d’una en una. 

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) Per l’ocupació de la via pública per mudances, grues mòbils autopropulsades, bastides, 
reserves d’estacionament de maquinària de treball, vehicles (no constitueixin reserva 
d’estacionament de les regulades a l’article 34 de l’ordenança de circulació de vianants 
vehicles) es considerarà la mitja jornada de treball amb un màxim de 4 hores, una 
durada superior es considera jornada complerta. 

e) 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 quadret següent: 
 

Categoria carrer A B C D E, F I Z industrial 

Factor corrector 5,00 3,00 1,75 1,25 1,00 
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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. 

- En el cas de l’aprofitament especial del domini públic per la utilització de cada 
bicicleta i motocicleta d’ús compartit en règim d’explotació econòmica, s’aplicarà el 
factor corrector del carrer 1 (equivalent a les categories de carrer E, F i Z industrial). 

- Als efectes d’aplicació en el cas d’ocupació de via pública amb Terrasses, el valor 
FCC=0,80 per a totes les categories de carrer, definides específicament per a 
aquesta ocupació en el gràfic annex a l’ordenança. 

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

1,00000 

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

 

- Situats en vies públiques de categoria 0 3,92670 
 

- Situats en vies públiques de categoria 1 2,61780 
 

- Situats en vies públiques de categoria 2 1,55054 
 

- Situats en vies públiques de categoria 3 0,80548 
 

- Situats en vies públiques de categoria 4 0,44301 
 

- Situats en vies públiques de categoria 5 0,20137 
 

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

0,05000 

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

 

0,05000 

f) Fires i esdeveniments de gran format, per cada m² o fracció i dia: 
 

 



 

8 
 

 
 
 

 
- De 1.000 m² a 5.000 m² 

 
0,10 

- Més de 5.000 m² 
 

0,075 

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

 

1,20000 

h) 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 
 

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: 
 

 

- Superficie del garante 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 
 

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

0,05000 
 
 

j) Mercaderies a les voreres 1,00000’ 
 

k) Xurreries o bunyoleries 0,50000 
 

l) 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. 
Per períodes d’ocupació inferiors s’aplicarà l’epígraf corresponent a “llocs de venda en 
festes i fires tradicionals” 

0,50000 
 
 
 
 
 
 

m) Venda de castanyes per períodes d’ocupació superiors a tres mesos. 
Per períodes d’ocupació inferiors s’aplicarà l’epígraf corresponent a “llocs de venda en 
festes i fires tradicionals” 

 

0,50000 

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

0,05 
 
 
 

o) Ocupacions per a realitzar activitats esportives, culturals o lúdiques sense ànim de lucre 0,75 
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que comporten la necessitat d’utilitzar els serveis municipals de neteja, Guàrdia Urbana 
o SPEIS 

 
 
 

p) Ocupacions del domini públic local per la utilització de cada bicicleta, i motocicleta i 
vehicle de mobilitat personal d’ús compartit en règim d’explotació econòmica 

0,2 
 
 

q) Altres ocupacions no especificades anteriorment 2,00 
 

r) Per Mudances, bastides, grues mòbils autopropulsades, reserves d’estacionament de 
maquinària de treball i vehicles no inclosos en altres apartats (d’acord amb l’epígraf 
2.2h) 

2,00 
 

 

 
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 p`revia. Per cada dia i localització. 
En cas de que es sol·liciti el trancament total o parcial d’un parc, jardí o platja, s’aplicarà 
l’import de la taxa prevista per a l’ocupació d’espais en funció de la seva categoria:  
- Espais de 1a categoria 3.790,00 € per cada dia o fracció 
- Espais de 2a categoria de 810,00 € per cada dia o fracció 

 

600,00 

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 cada dia i localització. 
En cas de que es sol·liciti el tancament total o parcial d’un parc, jardí o platja, s’aplicarà 
l’import de la taxa prevista per a l’ocupació d’espais en funció de la seva categoria: 
- Espais de 1a categoria 3.790,00 € per cada dia o fracció 
- Espais de 2a categoria de 810,00 € per cada dia o fracció 

 

336,00 

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 8 i 9) 9.372,02 
 

- Grup 2 (antic grup 10) 6.477,85 
 

- Grup 3 (antic grup 6) 4.746,59 
 

- Grup 4 (antics grups 1 a 7) 1.737,11 
 

d) Mercat ambulant Eduard Aunós 
 

 

- Parada de 4 x 2 m² 984,11 
 

- Parada de 6 x 2 m² 1.273,95 
 

- Parada de 8 x 2 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 unitat de gandules i para-sols, situats a les platges de la ciutat (període de 20,23 



 

10 
 

 
 
 

 
març a novembre)  

 
4. Per cada grup de 25 patins i guingueta de venda de gelats de 4 m², situats a les 

platges de la ciutat (període de març a novembre) 
2.023,08 

 
 

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

3.472,52 
 
 

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

5.208,78 

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

6.923,84 
 
 

8. Terrassa vetllador de 120 m² a les zones legalment autoritzades (periode de març a 
novembre) 
 

8.308,60 

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

17.655,78 
 
 

QUINGUETA BAR AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. 1 - PLATJA SANT SEBASTIÀ 64.406,08€ 

QUINGUETA BAR AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. 2 - PLATJA SANT SEBASTIÀ 255.187,28 € 
 

QUINGUETA BAR AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. 3 - PLATJA SANT SEBASTIÀ 317.953,96 € 
 

GUINGUETA PLATJA AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. 1 - SANT MIQUEL 295.236,84 € 
 

GUINGUETA PLATJA AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. 2 - SANT MIQUEL 327.445,03 € 
 

PEL CONJUNT DE 100 GANDULES I 50 PARA-SOLS PLATJA BARCELONETA 65.192,20 € 
 

PEL CONJUNT DE 100 GANDULES I 50 PARA-SOLS PLATJA SOMORROSTRO 71.910,11 € 
 

GUINGUETA DE GELATS PLATJA BARCELONETA (zona passeig) 10.659,50 € 
 

GUINGUETA DE GELATS PLATJA ICÀRIA (zona passeig) 4.970,20 € 
 

GUINGUETA PLATJA AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. 1 - NOVA ICÀRIA 
 

217.466,21 € 
 

GUINGUETA PLATJA AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. 1 - NOVA ICÀRIA 172.772,09 € 
 

GUINGUETA PLATJA AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. 1 - BOGATELL 132.047,24 € 

GUINGUETA PLATJA AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. 2 - BOGATELL 190.123,35 € 
 

GUINGUETA PLATJA AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. 3 - BOGATELL 160.543,42 € 
 

GUINGUETA PLATJA AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. 1- MAR BELLA 61.856,38 € 
 

GUINGUETA PLATJA AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. 2 -MAR BELLA 58.768,88 € 
 

GUINGUETA PLATJA AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. 1- NOVA MAR BELLA 48.867,60 € 
 

GUINGUETA PLATJA AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. 2 – NOVA MAR BELLA 48.867,60 € 
 

GUINGUETA PLATJA AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. 1 - LLEVANT 108.393,98 € 
 

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 

3.753,36 
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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 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 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 Lluis 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 
 

2.000 

- Cessió d’ús per primera ocupació 1.500 
 

- Cessió d’ús per compartició amb 2 operadores en el punt 1.200 
 

- Cessió d’ús per compartició amb 3 operadores en el punt 1.000 
 

- Cessió d’ús per compartició amb més de 3 operadores en el punt 800 
 

- Cessió d’ús per ampliació 200 
 

Es considerarà un desompte en la quota anual per volum de punts instal·lats a 31 de 
desembre de l’any anterior al que s’efectura el càlcul: un 1% de rebaix per cada 100 
punts addicionals, a partir dels 100 primers, i de forma acumulativa fins arribar una 
rebaixa màxima del 14% 

 

 

k) Utilització del domini públic municipal dels equipaments municipals per incloure-hi les 
antenes de telefonia mòbil: 

 

 

- Tipus d’espai A 10.710 
 

- Tipus d’espai B 12.030 
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- Tipus d’espai C 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’Ordinança 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. 

3. En els casos d’utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic a que fa 
referència l’apartat 2.5 a) de l’article 7è s’aplicarà un factor corrector de la classe d’ocupació o 
d’aprofitament (FCA) de 0,5 si es compleixin tots els requisits següents de forma acumulada: 
que el subjecte passiu estigui empadronat a Barcelona abans de l’1 de gener de l’any en curs, 
que porti com a mínim 6 mesos desocupat i inscrit com a demandant d’ocupació al SOC, i que 
acrediti uns ingressos personals anuals inferiorrs a 1,5 l’IRSC (Indicador de Renda de 
Suficiència de Catalunya). 

 
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 liquidara 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 aprofitamet especial dels caixers automàtics 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 contribuen 
haurà de presentar, en el termini de 30 dies hàbils comptadors des de l’inici de l’aprofitament, 
una autiliquidació pel període comprés entre la data d’inici i el 31 de desembre. 

4. La liquidació de les taxes per ocupació, que es refereix l’article 2.2, haurà de practiar-se 
d’acord amb la naturalesa de l’aprofitament autoritzat i la tipologia del fet imposable que 
aquesta ordinança estableix. Si com a conseqüència d’una inspecció o el control de les 
activitats sobre el domini públic es determinés per l’administració que l’aprofitament ha estat 
desenvolupat sense autorització o sense adequar-se al fet imposable pel que s’ha practicat i 
liquidat la taxa, prèvia gestió del procediment tributari es procedirà a la liquidació de la taxa 
conforme a l’ocupació o aprofitament realment practicat, sense perjudici de la sanció qeu 
pugui recaure. 
 
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 estatrà obligat, sense perjudici del pagament de la taxa 
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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 produïut. 

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 constituïuts 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 addicional  

Primer.- Amb efectes exclusivament durant l’exercici 2021 i amb la finalitat de donar resposta als 
efectes produïts per la pandèmica de la COVID-19 en el sector de la restauració i assimilats que 
disposin de terrasses, la quota de la taxa relativa a l’aprofitament del domini públic de les terrasses 
i vetlladors es reduirà en un 75%.  

Els paràmetres de càlcul per a l’aplicació d’aquesta reducció seran els següents: 

− Tarifa bàsica prevista a l’Ordenança fiscal 3.10, reguladora de la taxa de referència. 

− El factor superfície es calcularà tenint en compte la superfície de la terrassa, que és la que 
ocupen els seus elements bàsics i accessoris.  

− El temps en dies de la utilització o de l’aprofitament. 

− El factor FCC, el factor corrector de carrer, establert a l’Ordenança fiscal 3.10. 

− El factor FCA de la classe d’aprofitament, es reduirà per obtenir finalment una quota de la 
taxa reduïda en un 75%. 

Segon.- Aquesta mesura extraordinària resultarà aplicable, així mateix i exclusivament durant 
l’exercici 2021, a la celebració d’esdeveniments de promoció comercial en la via pública, sempre 
que sigui realitzat per comerciants amb botiga física a la ciutat de Barcelona, de conformitat amb 
l’establert a la disposició addicional segona del Decret d’Alcaldia de 21 de maig de 2020 o les 
pròrrogues del mateix que es puguin aprovar.  
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Disposició final. 

Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en data xx de 
desembre de 2020, començara a regir a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlleti Oficial 
de la Província de Barcelona i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. 

 
ANNEX 
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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 o d’un altre 
sistema que determini l’Ajuntament  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 o d’un altre sistema que determini 
l’Ajuntament 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 Zonabus-Blava i ZonaBus-Parada Breu  (per a autocars). 
L’estacionament o parada 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: 
 
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.  
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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 o titulars d’empreses que tinguin per objecte el transport de persones en autocar 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) de l’annex d’aquesta ordenança.  
b) En les places d’AREA Exclusiva per a residents. 
Els obligats al pagament que disposin de targeta de resident o d’un altre sistema que determini 
l’Ajuntament 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 o d’un altre sistema que determini 
l’Ajuntament per a la zona autoritzada d’estacionament hauran de satisfer la taxa prevista en l’apartat B) 
de l’annex d’aquesta Ordenança. 
c.2.Els obligats al pagament que no disposin de targeta de resident o d’un altre sistema que determini 
l’Ajuntament 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. 
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5. Els conductors o titulars d’empreses que operin amb autocars hauran de satisfer la tarifa especial 
prevista en l’apartat C de l’annex d’aquesta ordenança, en les operacions d’encotxament i 
desencotxament de passatgers, quan els conductors dels vehicles que presten el servei aturin el vehicle 
en places de ZonaBus-Parada Breu 
 
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 períodes. 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 Barcelona.  
3. 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 o d’un altre sistema que determini l’Ajuntament 
acreditatiu 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 o d’un altre sistema que determini l’Ajuntament li permetrà estacionar, en règim de resident, els 
vehicles autoritzats en la zona que li correspon. La targeta de resident o d’un altre sistema que determini 
l’Ajuntament 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. 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.  
4.5. En el cas de 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.  
4.6. 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 
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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 o titulars d’empreses dedicades al transport de passatgers mitjançant autocars que 
desitgin estacionar a l’entorn de la Font Màgica en horaris d’espectacle, estaran obligats prèviament a 
realitzar reserva d’estacionament i el seu pagament pels mitjans telemàtics habilitats per l’Ajuntament en 
cada moment i dels quals s’articularan els diferents mecanismes d’informació de que disposi en cada 
moment. Aquesta reserva donarà dret a estacionar en la data i horari reservat només en les zones 
habilitades i senyalitzades expressament.  
 
9. 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 
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.  
10. 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. 
11. 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. 
12 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 31 
de gener de 2020, 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. 
 
 
 
 
 

ANNEX 
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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: 2,50 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: 3,00 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.  
 

2.2 Per tipus de vehicle:  
S’afegeix al component base l’import (en euros/hora) que indica la següent taula, en que 
en les columnes hi ha la tipologia de vehicle segons la classificació de la Dirección 
General de Tráfico de vehicles segons el seu potencial contaminant. 
 

Eco C B resta de 
vehicles 

+0€/h +0.75€/h +1.00€/h +1.25€/h 
 
 
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 durant la qual l’Ajuntament articularà els diferents 
mecanismes d’informació de que disposi en cada moment. 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: 0,20 euro/dia amb un màxim d’1 euro/setmana 
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2. L’Ajuntament podrà limitar el nombre d’operacions d’estacionament els dies en que hi hagi episodi de 
contaminació.  
    
C. Places d’AREA ZonaBus (Autocars):  
 

AREA ZonaBus-Blava A:  
Durada màxima permesa per vehicle: segons indiqui la senyalització 
Import: S’estableixen els imports segons la classificació establerta per la DGT: 

 
- Etiquetes “cero emisiones”: 0 euros/hora (bonificació del 100%).  
- Etiquetes “Eco”:  12 euros/hora  
- Etiqueta “C”:  13,5 euros/hora  
- Etiqueta “B”:  15 euros/hora  
- Sense etiqueta i Vehicles en que no sigui possible determinar el tipus de 

etiqueta: 18 euros/hora. 
 

AREA ZonaBus-Blava B: 
Durada màxima permesa per vehicle: segons indiqui la senyalització 
Import: S’estableixen els imports segons la classificació establerta per la DGT: 

- Etiquetes “cero emisiones”:  0 euros/hora (bonificació del 100%). 
- Etiquetes “Eco”:  4,0 euros/hora. 
- Etiqueta “C”:  4,5 euros/hora. 
- Etiqueta “B”:  5 euros/hora. 
- Sense etiqueta i Vehicles en que no sigui possible determinar el tipus de 

etiqueta: 8,5 euros/hora.  
 
AREA 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: 20 euros/hora  
 

AREA ZonaBus-Parada breu 
Durada màxima permesa per vehicle: segons indiqui la senyalització 
Import: 0 2,50 euros per franja d’estacionament operació. 

 
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 
permetran 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. 

Targeta identificativa: gratuïta.  
Durada màxima permesa per vehicle: la mateixa que es determina per la resta de vehicles, 
indicat a la senyalització vertical.  
Import: s’aplicarà la tarifa reflectida en la següent taula.  
 

Tarifa Import 
AREA Blava A,B,C i D 0.00€/hora 
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AREA Verda A i B  0.50€/hora 
Residents 0.20€/dia 
Gremis  0.00€/hora 

 
 
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 2,50 €/h 

 
G. Cobrament de la tarifa  
El cobrament es farà arrodonint al múltiple de cinc cèntims d’euro, a la baixa.  
 
H. Enervació dels efectes de denúncia  
Enervació dels efectes de una denuncia. Amb caràcter general, l’import del comprovant especial 
necessari és de 9 euros per a tots els vehicles. 
En el cas dels  autocars és de 20 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 és de 9 euros. 
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Ordenança fiscal núm. 3.13 

 
TAXES PER SERVEIS CULTURALS 

 
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, s’estableixen les taxes per les visites als museus i les exposicions 
municipals, excepte les exposicions temporals, com també per les cessions temporals 
d’ús de locals i espais, que es regeixen pels articles 20è a 27è del text refós esmentat. 

 
Art. 2n. Fet imposable.  
Constitueix el fet imposable d’aquestes taxes la prestació dels serveis i/o activitats 
següents: 

a) Entrades als museus o les exposicions permanents. 
b) Cessió temporal d’ús de locals i d’espais. 
 

Art. 3r. Subjectes passius.  
Són subjectes passius d’aquestes taxes les persones, entitats o institucions a les quals 
s’autoritzi la utilització dels espais o a rebre les prestacions i/o aprofitaments especials 
regulats en la present normativa.  

 
Art. 4t. Quota  
Les taxes corresponents als serveis o activitats de difusió culturals són les següents: 

 
GRUP A.    Entrades a museus i centres patrimonials      

 
A.1. Entrades a exposicions permanents 

 

Museus Imports en euros 
Normal Reduïda 

Museu d’Història de Barcelona - MUHBA   
Entrada combinada   

• MUHBA Plaça del Rei1  
• MUHBA-Via sepulcral romana2  
• MUHBA-Domus de Sant Honorat3  
• MUHBA-Domus Avinyó 
• MUHBA-El Call Centre d’Interpretació 
• MUHBA Vil·la Joana (Casa Verdaguer) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Tot el subsòl, més Saló del Tinell més la capella de Santa Àgata 
2 Exposició permanent a l’interior de l’espai. Les tombes es poden visitar gratuïtament. 
3 Recorregut per la Domus ubicada al subsòl de l’edifici del carrer de la Fruita 



 
 
 

2 
 

• MUHBA Sala de calderes de Fabra i Coats 
• MUHBA Oliva Artés 
• MUHBA-Refugi 3074   

 
 
 

7,00 

 
 
 

5,00 
Entrada al MUHBA Via sepulcral romana de la pl. Vila de 
Madrid 2,00 1,50 
Entrada al MUHBA Domus de Sant Honorat (inclou les Sitges 
Medievals del carrer de la Fruita) 

  
2,00 

 
1,50 

Entrada al MUHBA Domus Avinyó  2,00 1,50 
Entrada al MUHBA El Call Centre d’Interpretació 2,00             1,50 
Entrada al MUHBA Vil·la Joana (Casa Verdaguer) de la Ctra. 
de l’Església, 104 (Vallvidrera) 2,00 1,50 
Entrada al MUHBA a Fabra i Coats (inclou la sala de calderes 
del C. Sant Adrià, 20) 2,00 1,50 
Entrada al MUHBA Oliva Artés del carrer d’Espronceda, 144 2,00 1,50 
Entrada a: 

• MUHBA-Temple d’August  
• MUHBA Santa Caterina 
• MUHBA-Turó de la Rovira5 
• MUHBA-Casa de l’Aigua Gratuït Gratuït 

 
Els eventuals centres que el MUHBA pugui incorporar a la seva xarxa d’equipaments 
tindran una taxa de 2 € (1,50 € reduïda) mentre no s’aprovi la seva taxa específica. 

 

Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes   
Entrada general 5,00 3,50 

Museu Frederic Marès   
Entrada general 4,20 2,40 

Museu del Disseny de Barcelona   
Entrada  6,00 4,00 

Museu de Ciències Naturals de Barcelona (Museu Blau i Jardí Botànic) 

Entrada conjunta 7,00 3,50 
Entrada Museu Blau 6,00 2,70 
Entrada Jardí Botànic  3,50 1,70 

Museu Etnològic i de Cultures del Món 

Entrada 5,00 3,50 

                                                           
4 Accés a la part de fora del Refugi, amb els plafons explicatius (però no a l’interior del recinte, que 
requereix reserva prèvia) 
5 Accés als tres espais museïtzats 
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El Born Centre de Cultura i Memòria   

Entrada conjunt arqueològic (subsòl + exposició estable) 
Entrada combinada (exposició temporal + exposició estable) 

4,00 
4,50 

2,80 
3,15 

   
 

A.2. Entrades combinades i targetes multientrada     
  

L’Institut de Cultura o el Consorci del Museu de Ciències Naturals, segons 
s’escaigui, podran oferir entrades combinades a diferents museus de la seva 
competència a partir de combinacions relacionades amb el seu àmbit temàtic o 
territorial. També podrà oferir passis anuals, individuals o familiars, que abastin 
diversos museus. En tots els casos, s’establirà un preu global que no superi la 
suma dels preus individuals de cada entrada. I també serà necessària 
l’aprovació del President de l’Institut de Cultura de Barcelona i del President del 
Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, respectivament. 

 
 

A.3. Promocions          
  

1r. Els museus, en els períodes de baixa afluència de visitants i en les franges 
horàries de 14:00 hores a 16:30 hores i de 18:00 fins l’hora de tancament, 
poden aplicar descomptes del 50% en els preus de l’entrada  general. 
Igualment, poden aplicar descomptes del 50% de la taxa per campanyes de 
promoció dels centres, i com a incentiu per a l’afluència de sectors de públic 
específics. 
En aquests casos serà necessària l’aprovació del President de l’Institut de 
Cultura de Barcelona, quan siguin promocions de l’Institut de Cultura de 
Barcelona, i del President del Consorci de Ciències Naturals de Barcelona, quan 
siguin promocions del Consorci. 
 
2n. Els museus podran oferir entrades gratuïtes en hores convingudes per grups 
provinents d’associacions i entitats sense ànim de lucre que reuneixin algun 
dels següents requisits: 
• Associacions i entitats vinculades al territori proper al museu o centre. 
• Associacions i entitats adherides a l’Acord ciutadà per una Barcelona 

Inclusiva que desenvolupin tasques amb especial atenció per la inclusió 
social. 

• Associacions i entitats de temàtica afí a les especialitats de les col·leccions 
del museu o centre. 

• Associacions i entitats de caràcter cultural. 
 

3r. Els museus també podran oferir entrades gratuïtes en hores convingudes 
per a grups de persones participants en congressos d’especial rellevància a 
Barcelona, d’acord amb la relació anual publicada pel Consorci de Turisme de 
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Barcelona, o els de temàtica afí a les disciplines dels museus. 
 

4t. Les persones que visitin els museus i centres patrimonials municipals a títol 
individual tindran dret a una segona visita gratuïta en el termini de sis mesos 
des de la primera, presentant el tiquet d'entrada convenientment validat. 

5è. Les persones que adquireixin l’entrada combinada del MUHBA tenen dret a 
visitar els centres inclosos durant els següents 6 mesos a partir de la data de la 
primera visita i també a fer una segona visita a MUHBA Plaça del Rei, prèvia 
presentació del tiquet d’entrada convenientment validat. 

 
 
 

A.4. Accés a altres espais públics         
Jardí-Museu del Laberint d'Horta 
  
Adult     2,23 
Carnet Jove i menors de 14 anys  1,42  
Persones jubilades o aturades  gratuït 
Veïns i menors de 5 anys gratuït 
Visites fetes en dimecres o diumenge gratuït 
Descompte del 10% per a grups de més de 15 persones  

 
 

 
 

GRUP B. Cessió temporal d’ús de locals i espais dels centres gestionats per l'Institut 
de Cultura de Barcelona o pel Consorci del Museu de Ciències Naturals 

 
 
B. 1. Espais patrimonials 

Imports en euros 

Museus i espais 
m² Ús general 

Ús 
Cultural 

 Jornada 
completa 

Mitja 
jornada 

 
Museu d'Història  de Barcelona - MUHBA 
Saló del Tinell  652 4.304  3.648 2.795  
Casa Padellàs (galeries) 290 2.075 1.761  1.363  
Casa Padellàs (pati) 100 1.108  951  725    
Sala Martí l’Humà 98 1.108  951  725    
 
Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes 
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6 Espai exclòs de cessió amb caràcter general i subjecte a petició excepcional. 

Claustre  975 4.304   3.648    2.795   
Refetor  218 3.333   2.835   2.166   
Sala Claraboies 135 1.200 1.020 780 
Sala d’Actes 107 1.800 1.530 1.170 
Claustre dels gats 190 2.905 2.470 1.888 
     

Si es cedeix temporalment l’ús de 
més d’un espai s’aplicarà un 
descompte del 30% sobre el preu 
total 

     
Museu Frederic Marès 

    Pati Verger 721 4.304   3.648   2.795   

Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
Museu Blau     
Aules formatives <100m2 200 170 130 
Sala d’Actes 240 1.566   1.331   1.018   
Vestíbul – us d’espai - >500  3.510   2.962   2.302   
Vestíbul – us d’espai - 250-500  2.656   2.258   1.727   
Vestíbul – us d’espai - <250   1.649   1.401   1.071   
Jardí Botànic 

    Zona de l’estany  620 3.510 2.962  2.302  
Pl Seqüoia 433 2.656  2.258  1.727  
Pl Polivalent 393  1.649  1.401  1.071  
Pl dels Voluntaris 240  1.649,00 1.401,00 1.071,00 
Institut Botànic 

    Aules formatives <100m2 200 170 130 
Sala polivalent  193  1.566 1.331 1.018 
Sala d’exposicions  300 3.510 2962 2.275 

     
     Disseny HUB Barcelona     
Sala A 3.895 10.000 8.000 6.000 
Sala A: Segment 1 - corredor 827 3.000 2.400 1.800 
Sala A: Segment 2 - mitja sala 

 
1.534 3.500 2.800 2.100 

Sala A: Segment 3 - mitja sala 
 

1.534 3.500 2.800 2.100 
Sala B 442 1.500 1.200 900 
Sala C 518 1.500 1.200 900 
Sala Foyer6 548 2.000 1.600 900 
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7 Veure apartat B5c 
8 ídem 
9 ídem 

Sala Auditori (320 pax) 450 2.000 1.600 1.200 

-En cas de cessions  de més de 2 
dies consecutius, per a cada dia 
addicional s’aplicarà un descompte 
del 30% sobre el preu/dia. Si les 
cessions són de més de set dies,  
per a cada dia addicional s’aplicarà 
un descompte del 50% sobre el 
preu dia. 
-Una jornada completa engloba 8 
hores en horari d’obertura de 
l’equipament. En el cas que 
l’activitat s’ampliï en trams horaris 
fora dels d’obertura de 
l’equipament, es cobrarà una 
vuitena part de la taxa per cada 
hora que sobrepassi l’horari. 
 

         
Capella Antic Hospital  

    Capella 423 3.332 2.835 2.166 
     
Arxiu Fotogràfic de Barcelona  

    Sala Polivalent 42 300 150 gratuït 
     
Palau de la Virreina 

    Pati planta baixa 410 3.000           
 

         2.555 (7) 
Espai 4 127 3.000 1.586 

 
(8) 

Auditori Lab 86 500 
 

(9) 

Museu Etnològic i de Cultures del Món (Seu Montcada) 
Sala d’actes + aula didàctica  105 1.586 1348 1.031 
Pati Nadal + pati Marquès de Llió  100 

 

1.586 1348 1.031 
Pati Nadal  

 

40 500 425 325 
Pati Marquès de Llió  60 

 

500 425 325 
Sala d’actes  + Pati Nadal  

 

145 1.586 1348 1.031 
 
 

Museu Etnològic i de Cultures del Món (Seu Montjuïc) 
Sala d’actes 100 500 425 325 
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B.2. Altres espais         
 

Per a la cessió temporal d’ús d’altres espais gestionats per l’Institut de Cultura o 
pel Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona que no estiguin 
inclosos en la taula anterior, s’aplicaran les tarifes següents en funció de l’espai 
utilitzat i la durada de l’acte: 

 
 
  Imports en euros 

                                                           
10 Veure apartat B5d 
11 Ídem 

El Born Centre de Cultura i Memòria 
Sala Moragues 626 3.000 2.550          1.950 
Sala Moragues + ús de la balconada 808 6.000  5.100  3.900  
Sala Moragues +  mig Vestíbul  870 6.000 5.100 3.900 
Sala Moragues + mig Mercat 1.688 9.000  7.650  5.850  
Sala Moragues + espai obert del 
Mercat 

2.818 15.000 12.750 9.750 

Sala-Auditori Comercial 5 100 500 425 325 
* Per les cessions  de més de 2 dies 
consecutius, per a cada dia 
addicional s’aplicarà un descompte 
del 20% sobre el preu/dia. 
* En cas que la cessió d’ús suposi el 
tancament del Centre, en horari de 
funcionament, el preu 
s’incrementarà en un 40% 
 

    

 
Castell de Montjuïc     
Sales Grans polivalents 90 300 200 100 
Sales Petites polivalents 40 200 150 (10) 
Pati d’Armes (sencer) 1.870 4.000 3.200 2.500 
Pati d’Armes (parcial)  3.000  2.300   1.800  
Terrassa Pati d'Armes (sencer) 3.000 4.000 3.200     2.500 
Terrassa Pati d'Armes (parcial)  3.000 2.300  1.800 
Terrassa + Pati d’Armes 4.870 6.000 4.800 3.750 
Zona Jardí Timbaler 1.000 2.500 2.000  1.200 
Zona Baluards Sant Carles i Santa 

 
 2.500  2.000 1.200 

Sales Residència d'oficials   200 150 (11) 
Altres espais de l'interior del 
primer recinte  

1.500 1.000 700 
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B.3. Dies addicionals i serveis         

 
a) Per dia addicional de muntatge i/o desmuntatge s’aplicarà un descompte del 

50% sobre el preu de jornada completa. El descompte només s’aplicarà en 
cas que no s’alteri el normal funcionament del recinte o de la visita. 

 
b) En el cas que sigui necessari reforçar els serveis de subministraments, 

vigilància i neteja, el peticionari n’haurà d’assumir els costos.  
 

 
B.4. Reducció taxa         

 
S’aplicarà un 50% de reducció de la taxa en el cas que el sol·licitant de la cessió 
temporal d’ús sigui una entitat pública, una organització sindical o un partit 
polític que ho sol·liciti a través d’un grup municipal. Tindran prioritat els partits 
polítics amb representació a l’Ajuntament de Barcelona. 
Els beneficiaris de la reducció de la taxa s’hauran de fer càrrec de les despeses 
de subministraments, vigilància i neteja i d’altres que es puguin derivar de la 
utilització de l’espai. 
 
 

B.5. Gratuïtat         
 

a) Els espais: sala Martí l’Humà (MUHBA), Verger del Museu Frederic Marès, 
sala d’actes del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, sala d’actes de 
l’Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona, sales polivalents del Castell de 
Montjuïc, l’auditori del Disseny Hub de Barcelona, sala d’actes del Reial 
Monestir de Santa Maria de Pedralbes, sales d’actes del Museu Etnològic i 
de Cultures del Món (seu Montjuïc i seu Montcada), sala Moragues i sala 
Castellví del Born Centre de Cultura i Memòria, i sala d’actes Edifici Annex 
del Born CCM respectivament, podran ser cedits de manera gratuïta amb 
exempció de la taxa, com a màxim un cop al mes cadascun d’aquests espais, 
a entitats amb finalitats d’interès general, com ara culturals, cíviques, 
educatives, científiques, sanitàries, esportives, d’assistència o promoció 
social, de defensa del medi ambient i altres anàlogues, quan realitzin 

Categoria Superfície Jornada 
completa 

Mitja 
jornada Ús cultural 

Categoria 1 Fins a 100 m2 500 425 325 
Categoria 2 De 101 a 250 m2 1.586 1.348 1.031 
Categoria 3 De 251 a 500 m2 2.555 2.172 1.661 
Categoria 4 Més de 500 m2 3.000 2.550 1.950 
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activitats no lucratives relacionades amb llurs finalitats específiques, d’acord 
amb els seus estatuts i, preferentment,  sempre que siguin obertes al públic. 
Les entitats beneficiàries de la gratuïtat de la taxa, s’hauran de fer càrrec de 
les despeses de subministraments, vigilància i neteja i d’altres que es derivin 
de la utilització de l’espai. 
En el cas del Disseny Hub de Barcelona, la gratuïtat no serà d’aplicació en 
trams d’ampliació fora de l’horari d’obertura ordinària de l’equipament. 

 
b) Les demandes de cessió gratuïta s’atendran per rigorós ordre de sol·licitud. 

Tindran prioritat les sol·licituds d’associacions que no hagin gaudit 
anteriorment d’aquesta exempció. L’ús de l’espai i la realització de l’activitat 
no podrà interferir o dificultar el funcionament ordinari del museu. Es 
mantindrà un registre amb les anotacions de l’ús gratuït previstes en aquest 
apartat, que podrà ser consultat per les entitats que ho sol·licitin. 

 
c) Els espais del Palau de la Virreina se cediran gratuïtament a entitats que 

realitzin activitats d’interès cultural i sempre i quan no tinguin caràcter 
lucratiu i estiguin obertes al públic en general. Per determinar l’interès 
cultural d’una activitat, serà necessari l’informe favorable de la Direcció 
competent en matèria d’acció i promoció cultural de l’ICUB. En aquest cas, 
les entitats beneficiàries de la gratuïtat de la taxa s’hauran de fer càrrec de 
les despeses de subministraments, vigilància i neteja i d’altres que es derivin 
de la utilització dels espais. L’ús dels espais i la realització de l’activitat, no 
podrà interferir o dificultar el funcionament ordinari de l’edifici. 

 

d) Les sales petites polivalents i les sales Residència d’oficials del Castell de 
Montjuïc se cediran gratuïtament a entitats que realitzin activitats d’interès 
cultural i sempre i quan no tinguin caràcter lucratiu i estiguin obertes al 
públic en general. Per determinar l’interès cultural d’una activitat, serà 
necessari l’informe favorable de la Direcció competent en matèria d’acció i 
promoció cultural de l’ICUB. En aquest cas, les entitats beneficiàries de la 
gratuïtat de la taxa s’hauran de fer càrrec de les despeses de 
subministraments, vigilància i neteja i d’altres que es derivin de la utilització 
dels espais. L’ús dels espais i la realització de l’activitat, no podrà interferir o 
dificultar el funcionament ordinari de l’edifici. 

 
e) La cessió dels espais quan es destinin estrictament a set de rodatge de 

llargmetratges, curtmetratges, enregistraments televisius, videoclips, 
maquetes, o a la realització de sessions fotogràfiques, serà gratuïta sempre i 
quan tinguin com a finalitat la creació cultural i no tinguin caràcter 
publicitari. 
En cas que sigui necessari l'ús d'altres espais per a funcions complementàries 
i auxiliars al rodatge, s'abonarà la taxa corresponent a cadascun amb una 
reducció del 75%. 
En qualsevol cas, la cessió dels espais estarà condicionada a la seva 
disponibilitat i a la compatibilitat de l'ús amb l'activitat quotidiana del centre 
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i amb les necessitats de protecció i conservació del patrimoni. 
 

 
B.6.Formalització 
 

Les condicions específiques de la cessió temporal d’ús dels espais i locals, així 
com dels serveis associats a la mateixa es fixaran en un contracte, on també 
constarà l’import de la taxa corresponent d’acord amb aquesta Ordenança. 
 

B.7.Consell d’administració de l’ICUB 
 

En el cas de cessions gratuïtes d’espais gestionats per l’ICUB es donarà compte 
al seu Consell d’Administració. 
 

 
Art. 5è. Reduccions  

 
1r. En el cas de les quantitats referides a entrades de museus, es gaudirà d’entrada 
gratuïta en els següents casos: 
 
a) Amb caràcter general: 

- El dia del mes amb l’horari d’entrada gratuïta en dissabte o diumenge que 
s’establirà segons la programació dels museus. 

- En general, tots els museus faran jornada de portes obertes els dies 12 de 
febrer (Santa Eulàlia) 18 de maig (Internacional dels Museus) i 24 de setembre 
(Mare de Déu de la  Mercè, Patrona de Barcelona). 

- De manera particular, els museus podran fer jornada de portes obertes 
exclusivament el dia que esdevingui un acte inaugural en el propi centre, una 
festivitat d’especial rellevància pel museu, el barri o la ciutat, com ara les festes 
majors del barri o districte municipal en que es trobi ubicat; també en relació a 
la seva disciplina, o en ocasió de l’aniversari de la creació del museu. En el cas 
del MUHBA-Plaça del Rei, la gratuïtat serà per a l’accés a l’exposició i no al 
centre, durant l’acte inaugural i també el primer cap de setmana següent al 
mateix. 

- Les tardes de tots els diumenges de l’any que el museu estigui obert. 
- Les visites concertades de grups d’estudi realitzades durant un matí o una tarda 

lectiva.  
- En general tots els museus faran portes obertes durant la Nit dels Museus que 

se celebrarà de les 19,00 a la 1 de la matinada de la nit del dissabte més 
propera al 18 de maig. 

- De manera particular, els museus podran fer jornada de portes obertes 
coincidint amb la Jornada Europea del Patrimoni que impulsa anualment el 
Consell d’Europa en col·laboració amb la Unió Europea. 

- Els museus disposaran d’invitacions gratuïtes per atendre necessitats de 
protocol i relacions públiques. Donaran accés al centre i les seves exposicions 
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temporals.  Seran donades sota control de la direcció del centre i no podran ser 
usades com a recurs per a campanyes de promoció.  
 

b) Amb caràcter personal, gaudiran d’entrada gratuïta: 
- Les persones menors de setze anys. 
- Els membres degudament acreditats de l’ICOM (International Council of 

Museums). 
- Les persones membres degudament acreditades de l'Associació de Museòlegs 

de Catalunya. 
- Les persones guies de turisme professionals en l’exercici de la seva feina. 
- El professorat d’ensenyament reglat acreditat per la direcció del centre 

educatiu. 
- El professorat d’ensenyament reglat quan acompanyin un grup d’estudiants. 
- Les persones posseïdores de la targeta rosa gratuïta. 
- Les persones que disposin del passi metropolità d’acompanyant d’una persona 

amb discapacitat, o les persones acompanyants de persones amb targeta 
acreditativa de discapacitat reconeguda i que requereixi el concurs de tercera 
persona. 

- Els i les periodistes degudament acreditats. 
- Les persones posseïdores de la targeta BCN card.  
- Les persones adultes acompanyants dels infants beneficiaris del “Quadern 

Cultura”. Una persona adulta per cada infant. 
- Les persones donants de patrimoni degudament acreditades tindran accés 

gratuït al museu al que hagin formalitzat la donació. 
- Les persones membres de les associacions o agrupacions d'amics dels museus 

integrants de la Xarxa de Museus d'Art de Catalunya i de la Fundació Amics del 
MNAC, degudament acreditades, gaudiran d’entrada gratuïta als museus 
municipals integrants de la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya. 

- Les persones inscrites al registre “Gaudir més Barcelona”. 
 

2n. En el cas de les quantitats referides a les entrades de museus i centres 
patrimonials, gaudiran de l’entrada reduïda: 

- Les persones de 16 anys fins a 29 anys. 
- Les persones de 65 anys o més. 
- Les persones aturades o posseïdores de la targeta rosa reduïda.  
- Les famílies, amb un màxim de dues persones acompanyants adultes, sempre 

que com a mínim una d’elles sigui el pare, la mare o el tutor legal. És 
imprescindible que hi hagi com a mínim un membre menor de 16 anys. 

- Les persones posseïdores de carnet de família nombrosa. 
- Les persones posseïdores de carnet de família monoparental. 
- Les persones posseïdores del carnet de Biblioteques de Barcelona 
- Les persones posseïdores de bitllet d’autobusos turístics, en els termes 

establerts al conveni signats per l’Institut de Cultura de Barcelona o el Consorci 
del Museu de Ciències Naturals i l’entitat o societat titular de la gestió dels 
esmentats autobusos.  
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- Les persones posseïdores de la targeta BCN Express. 
- Les persones posseïdores del carnet del Centre de Documentació del Museu del 

Disseny gaudiran d’entrada reduïda a l’esmentat Museu. 
- L’adquisició del catàleg de l’exposició donarà dret a dues entrades reduïdes. 
- Els grups de 10 o més persones. 
 

En tots aquests casos caldrà acreditar la condició. 
 

Art. 6è. Meritació.   
L’obligació de pagament neix, amb caràcter general, de l’autorització per a 
l’aprofitament o sol·licitud de la prestació de servei o la realització d’activitats que 
constitueixen el fet imposable d’aquestes taxes. 

 
Art. 7è. Responsabilitats dels subjectes passius 

1. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial provoquin la destrucció 
o el deteriorament dels béns municipals, el beneficiari, sense perjudici del 
pagament de la contraprestació que li correspongui, està obligat a reintegrar 
el cost total de les despeses corresponents de reconstrucció i/o reparació i a 
dipositar-ne prèviament l'import. 

2. Si els danys són irreparables, el beneficiari haurà d'indemnitzar l’Ajuntament 
amb una quantitat igual al valor dels béns destruïts o a l’import del 
deteriorament dels desperfectes. 

3. Es podrà percebre el cost efectiu de tots els serveis addicionals que s’originin 
amb motiu de l’exercici de les activitats i els serveis previstos en la present 
normativa, especialment els de neteja, vigilància, bombers i altres. En 
aquests casos, simultàniament es podrà exigir, a més del pagament de la taxa 
corresponent, la constitució d’un dipòsit en metàl·lic que garanteixi el 
pagament dels serveis i dels possibles desperfectes. 

4. No es podran condonar totalment o parcialment les indemnitzacions i els 
reintegraments a què es refereix el present article. 

 
Art. 8è. Normativa supletòria.  
En tot allò que no és previst en la present normativa, hi és d’aplicació l’Ordenança 
fiscal general. 
 
Disposició transitòria única.  
Les taxes previstes en aquesta ordenança fiscal mantindran la seva vigència mentre la 
forma de gestió dels servei no exigeixi un canvi en la naturalesa jurídica de la 
contraprestació econòmica, d’acord amb la legislació aplicable. 
 
Disposició final.  
Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal, 
començarà a regir a partir de la seva publicació definitiva al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o 
derogació. 
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