
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22, REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC 
MOTIVADA PER LA INSTAL·LACIÓ D'ELEMENTS DIVERSOS EN 
ESTABLIMENTS O LOCALS DE NEGOCI   

I. Naturalesa i fet imposable 

ARTICLE 1 

En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 

les Bases de Règim Local i de conformitat amb el que es disposa als articles 15 a 19 del Reial 

decret legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals, aquest 

Ajuntament estableix la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini 

públic municipal motivada per la instal·lació d'elements diversos en establiments o locals de 

negoci 

ARTICLE 2 

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’aprofitament especial o utilització privativa del 

domini públic municipal derivat de l’ocupació del domini públic motivada per l’existència o 

instal·lació a tota mena d’edificis, establiments o locals de negoci dels elements següents, 

quan aquesta es realitzi al sòl o volada de la via pública: 

a) Veles, paravents, tendals, marquesines i d’altres instal·lacions semblants, que no tinguin la 

consideració de construccions de naturalesa urbana als efectes de l’Impost sobre Béns 

Immobles. 

b) Aparadors, portades o vitrines. 

c) Cartelleres, columnes i altres instal·lacions que serveixin de suport físic de rètols, anuncis i 

cartells publicitaris de qualsevol tipus d’activitat, establiment o producte. 

d) Cartells situats als pals o bàculs de l’enllumenat públic o en d’altres instal·lacions similars. 

e) Altres instal·lacions com reflectors lluminosos, aparells d’aire condicionat o d’altres tipus 

d’elements no compresos als apartats anteriors. 

f) Pancartes. 

II. Subjectes passius i responsables 

ARTICLE 3 

Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques i les 

entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que gaudeixin, utilitzin o 

aprofitin especialment el domini públic en benefici particular. 

III. Exempcions, bonificacions i reduccions 

ARTICLE 4 



1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligats al pagament 

d’aquesta taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic pels 

aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que explotin directament i 

per tots aquells que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa 

nacional. 

2. En els casos d’utilitzacions privatives del domini públic produïdes amb motiu de la 

celebració de festes o activitats culturals i lúdiques, sense aplicar-se preu d’entrada, 

promogudes per associacions sense ànim de lucre degudament inscrites al Registre 

Municipal d’Entitats, s’aplicarà una reducció del 90% sobre les tarifes generals previstes als 

epígrafs que siguin d’aplicació. 

Aquesta reducció del 90% serà també d’aplicació als aprofitaments derivats de cartelleres i 

rètols anunciadors de la seu o domicili social que siguin propietat de les entitats 

esmentades. 

3. Gaudiran d'exempció de la taxa les utilitzacions privatives del domini públic produïdes amb 

motiu de campanyes de civisme, de convivència o de participació, promogudes per 

associacions sense ànim de lucre degudament inscrites al Registre Municipal d’ Entitats, 

sempre i quan no s'inclogui cap tipus de publicitat comercial 

4. No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa, llevat de les 

especificades als punts anteriors. 

IV: Quantia 

ARTICLE 5 

La tarifa a aplicar serà la següent:  

EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 

1 Veles, paravents, tendals, parasols, marquesines i altres 

instal·lacions semblants que no tinguin la consideració de 

construccions de naturalesa urbana als efectes de l'Impost 

sobre Béns Immobles.   

1.1 Per m2 o fracció de sòl o volada del domini públic objecte 

d'aprofitament i any 3,2608 

1.2 Tarifa mínima, per cada element i any 13,05 

3 Cartelleres, columnes i altres instal·lacions situades al sòl o 

volada del domini públic municipal que serveixin de suport 

físic de rètols, anuncis i cartells publicitaris de qualsevol 

tipus d'activitat, establiment o producte, per m2 o fracció 

de superfície d'exposició o exhibició i any 25,2284 

4 Cartells situats en els pals o bàculs de l'enllumenat públic o 

en altres instal·lacions similars, per cada cartell i dia: 0,6092 

5 Altres instal·lacions situades, totalment o parcial, al sòl o 

volada del domini públic municipal, com reflectors 
  



lluminosos, aparells d'aire condicionat o altres tipus 

d'elements no compresos als apartats anteriors. 

5.1 Per metre quadrat o fracció de sòl o volada del domini 

públic objecte d'aprofitament i any 13,05 

5.2 Tarifa mínima per cada element i any 32,80 

6 Pancartes situades a la via pública per cada pancarta i dia: 6,10 

 

V. Període impositiu i acreditament 

ARTICLE 6 

La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l'ús privatiu o l'aprofitament 

especial del domini públic que es defineix a l'article 2 d'aquesta ordenança. 

ARTICLE 7 

1. El període imposable de la taxa coincideix amb el període especificat a cada un dels epígrafs 

de l'article 5. 

 

2. Les tarifes detallades a l'article 5 tenen caràcter irreductible per cada un dels períodes que 

s'especifiquen en l'epígraf corresponent, malgrat que s'hagi produït el cessament de la 

utilització privativa o aprofitament especial abans de la finalització del període, llevat del que 

s'especifica a l'apartat següent: 

 

3. En el cas dels aprofitaments a què fan referència els epígrafs 1, 3 i 5 de l'article 5 d'aquesta 

ordenança, el període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracti de noves 

altes, que serà el període comprés entre la data d'inici de l'activitat i el termini de l'any natural. 

 

En aquests casos, la taxa s'acredita el primer dia del període imposable i les quotes seran 

irreductibles, llevat de les noves altes, on el dia d’inici de l'activitat no coincideixi amb l'any 

natural; en aquest cas les quotes es calcularan proporcionalment al nombre de trimestres 

naturals que manquin per a la finalització de l'any, incloent-hi el de l'inici de l'exercici de 

l'activitat. 

 

En cas de baixa per cessament de l'activitat, les quotes seran prorratejables per trimestres 

naturals, llevat d’aquell en què es produeixi el cessament esmentat. Es procedirà a la devolució 

de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en què no s'hagués exercit 

l'activitat. 

 

ARTICLE 8 

1. Una vegada la utilització o aprofitament s’hagi autoritzat o concedit, hom l’entendrà 

prorrogada mentre l’Administració Municipal no n’acordi la caducitat o bé l’interessat 

presenti la declaració de baixa i cessament de l’aprofitament o utilització, llevat dels casos 

que aquests hagin estat concedits per un període o termini determinats. 



2. La presentació de la declaració de baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període 

natural de temps següent al que s’assenyala a l’epígraf que correspongui. La no 

presentació de la baixa determinarà l’obligació de continuar pagant la taxa. 

VI. Gestió tributària 

ARTICLE 9 

1. L’Ajuntament podrà exigir l’avançament o el dipòsit previ de l’import total o parcial de la 

taxa.  

2. Quan per causes no imputables a la persona obligada al pagament de la taxa no es faci ús 

del dret a la utilització privativa o aprofitament especial, aquella tindrà dret a la devolució 

de l’import del dipòsit previ. 

ARTICLE 10 

1. Les persones o entitats interessades en la utilització privativa o l’aprofitament especial del 

domini públic municipal, hauran de sol·licitar prèviament la llicència o autorització 

corresponent i formular una declaració, segons model oficial, on constin les dades relatives 

a la utilització o aprofitament del domini públic i als elements i activitats que les 

provoquin. 

2. La concessió de les llicències o autoritzacions es tramitarà amb subjecció a allò que preveu 

el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret del Consell Executiu de la 

Generalitat 336/1988, de 17 d’octubre, i la normativa reguladora de la contractació dels 

ens locals. Amb caràcter supletori s’aplicarà el «Reglamento de Bienes de las Entidades 

Locales», aprovat per RD 1372/1986, de 12 de juny. 

3. Hom no consentirà la realització de la utilització privativa o l’aprofitament especial del 

domini públic si els interessats no han satisfet prèviament la taxa corresponent. 

ARTICLE 11 

1. L’Administració municipal pot demanar i exigir dels subjectes passius de la taxa les 

declaracions o aportacions de dades que consideri necessàries per a determinar les dades 

o elements referents als serveis, utilitzacions o aprofitaments del domini públic municipal i 

que calguin per a l’aplicació de les tarifes. 

2. En cas que els usuaris obligats al pagament no facilitin les dades esmentades o impedeixin 

les comprovacions oportunes, l’Administració procedirà a determinar l’import de la taxa 

partint de les dades que posseeixi i de l’aplicació dels índexs adients, i practicarà i 

notificarà la liquidació que correspongui. 

VI. Recaptació 

ARTICLE 12 

1. El pagament de la taxa es realitzarà en règim d’autoliquidació. Els interessats presentaran 

la corresponent autoliquidació i faran efectiu l’ingrés en el termini dels 10 dies hàbils 

següents al de la sol·licitud de la llicència o autorització, i, en qualsevol cas, abans de l’inici 

de la utilització privativa que constitueix el fet imposable de la taxa, llevat del cas que 

s’especifica al punt següent. 



En el cas de concessions administratives, l’autoliquidació es presentarà dins el termini 

estipulat al plec de clàusules de la concessió. En cas que aquest termini no estigui fixat, 

l'autoliquidació es presentarà dins dels 10 primers dies de l'any natural. 

2. En els casos d’utilitzacions o aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, una vegada s’hagin 

inclòs als padrons o matrícules d’aquesta taxa, el pagament es realitzarà dins els períodes 

de cobrament que determini l’edicte de cobrament respectiu. 

3. El pagament es podrà realitzar a les entitats col·laboradores que indiqui l'autoliquidació o 

per internet a la pàgina web de l'Ajuntament www.ajmanresa.cat.  

4. En el cas previst a l’apartat 2 anterior, els subjectes passius podran realitzar el pagament 

domiciliant-lo a entitats de crèdit i d’estalvi que l’Ajuntament designi com a 

col·laboradores d’acord amb les condicions següents : 

Les persones obligades al pagament presentaran davant els òrgans de Recaptació els 

escrits de domiciliació segons model oficial, on hi especificaran les dades d’identificació 

personal, número de compte i establiment, i els conceptes que desitja domiciliar. 

Les domiciliacions de pagament, perquè tinguin efectes en relació a un determinat padró o 

matrícula, s'hauran de presentar amb antelació de 3 mesos abans del començament del 

període voluntari de cobrament. 

Les domiciliacions de pagament tindran validesa per temps indefinit, mentre no siguin 

anul·lades per l’interessat o rebutjades per l’establiment on hagin de presentar-se els 

instruments de cobrament. 

5. En el cas previst a l'apartat 2 anterior, es podran sol·licitar fraccionaments o ajornaments 

dels deutes tributaris dins el període voluntari de cobrament i sense l'exigència de l'interès 

de demora, sempre i quan el venciment de l'últim pagament es produeixi dins l'any 

corrent. Reglamentàriament s'establiran les condicions de la dispensa de la garantia. 

ARTICLE 13 

L’Ajuntament confeccionarà anualment un padró o matrícula de la taxa pels aprofitaments o 

utilitzacions del domini públic autoritzats o concedits i prorrogats, on constarà la relació de 

subjectes passius, la situació i dades relatives a la utilització o aprofitament, tarifes i quantia de 

la taxa que cal satisfer.   

 

El padró serà aprovat per resolució de l'Alcalde-President o regidor en qui delegui, i serà 

exposat al públic per un termini d’un mes, comptat a partir de la publicació de l’edicte 

corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, dins del qual els contribuents podran 

formular els recursos i al·legacions que considerin oportuns. L'exposició pública del Padró 

produirà els efectes de la notificació en els termes establerts en la Llei General Tributària.  

  

En l’edicte es comunicarà també el període voluntari de cobrament corresponent a cada 

exercici.  

ARTICLE 14 

La recaptació de la taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis 

estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 



V. Inspecció 

ARTICLE 15 

La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les 

sancions que siguin d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les 

lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, 

amb motiu la promulgació de normes posteriors 

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes 

de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions 

a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el 

moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de que porten 

causa. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

1.- Podrà ajornar-se o fraccionar-se el pagament dels deutes tributaris i altres deutes per 

ingressos de dret públic a sol·licitud de les persones físiques o jurídiques obligades al seu 

pagament, quan la seva situació econòmica i/o financera els impedeixi transitòriament fer el 

pagament dels seus deutes, en les condicions que es determinin. La concessió de l'ajornament 

o fraccionament sol·licitat es produirà de forma automàtica quan es tracti de deutes inferiors a 

6.000,00 euros i per una duració inferior a 12 mesos des de la data de la sol·licitud, si bé es 

dictarà un acte administratiu per l'òrgan competent en el qual es recolliran els terminis de 

venciment de cada termini o fracció. D'acord amb el que es preveu a l'article 82.2.a) de la Llei 

58/2003, de 17 de desembre, general tributària, es dispensarà de la constitució de garantia en 

els casos d'ajornaments i/o fraccionaments concedits respecte de deutes per quantia inferior a 

6.000,00 euros. 

 

L’Ajuntament informarà d’aquesta possibilitat d’ajornament o fraccionament dels pagaments 

en lloc destacat de la publicitat que envia anualment als/les contribuents informant-los del 

calendari fiscal de la ciutat; i/o en qualsevol altre format d’informació o propaganda que es 

faci en aquest àmbit. També a la pàgina web, en lloc destacat en la “home” i, especialment, en 

el capítol de “pagaments”. 

 

2.- Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2015, i continuarà 

en vigor mentre no s'acordi la seva modificació o derogació. 

 


