
 
 

 
 
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica 
i Control de Recursos 
Departament de Recursos Econòmics 
Administració Econòmica 
Pi i Sunyer 8-10, 2a. planta 
08001 Barcelona 
 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAXA PER PRESTACIONS DE LA GUÀRDIA URBANA I CIRCULACIONS ESPECIALS 

Ordenança Fiscal 3.8 

 

Juliol de 2022 

 



 
 

 
 
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica 
i Control de Recursos 
Departament de Recursos Econòmics 
Administració Econòmica 
Pi i Sunyer 8-10, 2a. planta 
08001 Barcelona 
 
 

2 

 

 

I- INTRODUCCIÓ 

aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, preveu que les entitats locals puguin establir taxes: 

- 
règim de dret públic de competència local que es refereixi, afecti o beneficiï de manera 
particular al subjecte passiu [...](art.20.1.B).[...] S
o servei es refereix o afecta al subjecte passiu, quan hagi estat motivat directament o 
indirecta per aquest en raó que les seves actuacions o omissions obliguin a les entitats 

(art.20.2). 

- [...] quan es produeixen qualsevol de les circumstàncies següents: a) que no siguin de 
sol·licitud o recepció voluntària per als administrats. A aquest efecte no es considerarà 
voluntària la sol·licitud o la recepció per part dels administrats: // Quan vingui imposada 
per disposicions legals o reglamentàries.// Quan els béns, serveis o activitats requerits 
siguin imprescindibles per a la vida privada o social del sol·licitant; b) Que no es prestin 
o realitzin pel sector privat, estigui o no establerta la seva reserva a favor del sector 
públic conforme a la normativa vigent (art.20.1.B). 

que en tot cas és de caire exemplificatiu i no un numerus 
clausus- 
1er del  [...]  [...] g) 

públics, grans transports, passos de caravana; [....] i z) real
regulació i control del trànsit urbà, tendents a facilitar la circulació de vehicles i diferents de les 
habituals de senyalització i ordenació per la Policia Municipal. 

 

II- CARACTERÍSTIQUES DE LA PRESTACIÓ SUBJECTA A TAXA 

2.1. Definició de la prestació o fet imposable 

Guàrdia Urbana: (1) La prestació de serveis per la Guàrdia Urbana amb motiu de tasques 
relacionades amb la càrrega i descàrrega de materials o d'altres treballs, quan s'ocupa la via 
pública; (2) La prestació de serveis extraordinaris per la Guàrdia Urbana, entesos com aquells 

vigent, si aquests beneficien persones determinades o, encara que no les beneficiïn, les 
afecten de manera especial i, en aquest darrer cas, han estat motivats per tals persones, direc-
tament o indirecta; (3) L'atorgament d'autorització especial per circular per les zones de la ciutat 
on regeix la limitació de pes, si el vehicle, amb càrrega o sense, la ultrapassa, o hi circula 
sense haver obtingut l'autorització corresponent; (4) 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; (5) L'atorgament d'autoritzacions especials permanents o temporals als vehicles 
especials sense càrrega per circular per les vies de la ciutat; (6) La prestació del servei 
d'acompanyament dels vehicles a què es refereixen els apartats c), d) i e). 

 

2.2. Òrgan que presta el servei o activitat 
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Autorització amb acompanyament de 2 motoristes Més de 

metres de longitud 20 

metres amplada 3 

metres d'alçada 4,5 

 

Autoritzacions anuals 

 Autorització anual per circular un vehicle especial amb càrrega en itinerari exclusiu 
-

80 tones: 

 

 

 

 

 

 
 Autorització anual  per circular un vehicle especial sense càrrega longitud, 3 metres 

amplada i 4,5 metres alçada. En cas de semiremolcs, el conjunt no podrà excedir de 20 
metres. 

 Autorització sense acompanyament. 

 
1.1.2 En funció del pes 

 
 Tràmit habitual 

tn/eix. 

Fins aquest pes es tramita de forma general sense necessitat de demanar informes 

 

 Tràmit excepcional 

Per a transports amb un pes total superior a 110 tones i/o 12.6 TN per eix, el sol·licitant  haurà 

 terme municipal de 
 

Aquest document, de moment no està incorporat a la web de tramitació, per tant fins el moment 
que sigui operatiu, la OTE, demanarà al sol·licitant del transport de més de 115 tn i/o de 12,6 
tn/eix, en tots els casos, el corresponent informe tècnic que detalli la configuració del transport i 

repercussió en les infraestructures existents i en la mobilitat dins del recorregut per la Ciutat. 

Autorització sense acompanyament fins 

metres de longitud 26 

metres amplada 3,5 

metres d'alçada 4,5 
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a la gestió dels transports especials en el terme munici , haurà de 
complimentar un certificat de responsabilitat, conforme compleix aquestes condicions , aquest 

comandaments de la Unitat, als departaments corresponents  amb competències sobre les 
infraestructures viaries per el seu estudi. 

En cas que la configuració del transport, itinerari o bé els càlculs de les càrregues no estiguin ja 
ta, elabori i 

adjunti, junt a la seva sol·licitud un informe tècnic 
identificació de les estructures soterrades existents, tipologia del vehicle (eixos, dimensions), de 
la càrrega (pes total, màxima per eix). 

Aquesta 
corresponents, amb competències sobre les infraestructures viaries, que enviaran 

 
 

Aquests departaments podran exigir al sol·licitant, en cas que ho considerin i sempre que hi 
hagin infraestructures soterrades , informe positiu de les corresponents Administracions 
competents tal i com  

2- Repercussions a les infraestructures i/o mobiliari urbà 

Si per la realització del transport especial és necessari modificar o retirar temporalment algun 
element urbà (bàculs, faroles, etc) les 
seran assumits per el promotor o empresa sol·licitant del transport especial. 

Qualsevol desperfecte al mobiliari i/o elements del mobiliari urbà que es realitzin durant el 
desenvolupament del transport especial hauran de ser assumits pel promotor del transport, bé 

 

3- Gestió de les autoritzacions 

 

3.1. Presencial 

La 
compulsada dels vehicles: 

a. Permís de circulació 
b.  
c. Assegurança 
d. Autorització administrativa (targeta de transport) i/o llicència comunitària 
e. Autorització complementària de circulació que serà validada pel agents de 

 

-
autorització a precari, amb un recorregut  per les vies de la ciutat, amb o sense 
acompanyament en funció de les mides facilitades. Serà vàlida per 30 dies hàbils. 

 

 

 
















