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C-8 
 

Taxa per la utilització o aprofitament especial dels béns 
de domini públic local. 

 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per 
l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i 
de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Real Decret Legislatiu 
2/2004 de 5 de març, regulador de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix 
la taxa per la utilització o aprofitament especial dels béns de domini públic local, que 
es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa 
l'article 57 del capítol III del títol I de l'esmentat Real Decret. 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l'aprofitament especial 
dels béns de domini públic local que es facin per concessions o llicències atorgades 
per part dels òrgans competents de l'Ajuntament, el Ple en cas de concessions i  
l'Alcalde en cas de llicències,  i d'acord amb les disposicions específiques que les 
regulen, així com la utilització privativa o l'aprofitament especial dels mateixos béns, 
que es facin sense l'autorització municipal corresponent. 
 
2.- No estan subjectes a aquesta taxa la utilització privativa o l'aprofitament especial 
de béns de domini públic local que estiguessin ja gravats per una taxa específica. 
 
Article 3r. Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a 
què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que: 
 
a) Hagin sol·licitat la concessió o la llicència per a la utilització privativa o l'aprofitament 
especial del domini públic municipal. 
 
b) Gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic en benefici particular, 
d'acord amb algun dels supòsits que és preveuen  en els annexos de tarifes d'aquesta 
ordenança,  encara que no hagin demanat la corresponent concessió o  llicència. 
 
Article 4t. Responsables 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques o jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei General 
Tributària. 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de fet i de dret d’aquelles 
persones jurídiques que hagin cessat en les seves activitats, els integrants de 
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l’administració concursal i els liquidadors de societats i entitats en general en general, i 
en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària. 
 
Article 5è. Tarifes 
 
Les quotes que s'han de satisfer per la utilització privativa o l'aprofitament especial del 
domini públic local són les que s'indiquen en els annexos corresponents. 
 
Article 6è. Exempcions i bonificacions 
 
1.- De conformitat amb l'article 8è de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de taxes i preus 
públics i l'article 21 del Real decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, s'estableixen les 
següents exempcions: 
 
a) L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estan obligats a pagar les 
taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic pels 
aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que explotin directament 
i per tots els que afectin de manera immediata la seguretat ciutadana o la defensa 
nacional. 
 
b) Les altres que es contemplin en els annexos de tarifes. 
 
2.- Les bonificacions aplicades a les taxes d'aquesta ordenança fiscal són les que es 
contemplin en els annexos de tarifes. 
 
Article 7è. Acreditament 
 
1.- La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan es presenti  la sol·licitud que 
iniciï l'expedient, que no es pot fer ni tramitar sense que s'hagi efectuat el pagament 
corresponent. 
 
2.- En el cas de que s’efectuï l'ús privatiu o l'aprofitament especial, sense haver-ho 
sol·licitat, la taxa s'acreditarà des de la data  d'inici d'aquest l'ús privatiu o aprofitament 
especial. 
 
3.- En el cas d'ús privatiu atorgat mitjançant concessió administrativa, la meritació es 
produeix amb l'atorgament inicial i el manteniment anual de la concessió i és exigible 
en la quantia que correspongui i en els terminis que s'assenyalin en les condicions de 
l'esmentada concessió. 
 
4.- En els supòsits determinats en les tarifes de l'article 5è, en els quals hi ha un ús 
privatiu o aprofitament especial continuat o prorrogat periòdicament, la meritació té lloc 
el primer dia del període en qüestió. Quan aquest període, sigui anual, la meritació té 
lloc l'1 de gener de cada any i el període impositiu comprèn l'any natural, excepte en el 
supòsit d'inici o cessament de la utilització privativa o aprofitament especial. 
 
5.- Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el dret a la utilització o 
l'aprofitament del domini públic no s'exerceixi, procedirà la devolució de la taxa 
abonada. 
 
Article 8è. Normes de gestió. 
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1.- Les taxes establertes en aquesta ordenança s'exigiran en règim d'autoliquidació. 
Els subjectes passius, estaran obligats a presentar la declaració-liquidació, segons el 
model establert per l'Ajuntament, que contingui els elements tributaris imprescindibles 
per a la liquidació de la taxa. La còpia de l'autoliquidació satisfeta, s'adjuntarà als 
documents de sol·licitud de la llicència. 
 
2.- L'autoliquidació del subjecte passiu tindrà la consideració de liquidació provisional, 
sotmesa a la comprovació corresponent mitjançant l'aplicació correcta de les normes 
reguladores de la taxa i a la comprovació de la realitat de la utilització privativa o 
aprofitament especial realitzat. 
 
3.- L'aprofitament especial del domini públic municipal que realitzen les parades del 
mercat dels encants, haurà de subjectar-se a la següent regulació: 
 
a) Aquestes parades s'hauran de col·locar dins del perímetre urbà de la plaça del 
Mercat i voltants, justament en els espais numerats i delimitats amb aquesta finalitat. 
L’Ajuntament, per causes majors, podrà acordar la modificació de la seva ubicació. 
 
b) Les parades del Mercat Exterior que necessitin paraments verticals opacs o estesa 
de veles hauran de disposar d'una autorització especialment atorgada amb aquesta 
finalitat. 
 
4.- En el cas de que en els annexos de tarifes s'estableixen normes de gestió 
particulars, s'estarà al que disposin aquestes i supletòriament al que disposi el present 
article. 
 
5.- En tot allò no previst en aquesta ordenança fiscal, s'estarà al que estableix 
l'ordenança general per impostos, taxes i contribucions especials i el Real Decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, regulador de les Hisendes Locals, i la resta de 
normativa que li sigui d'aplicació. 
 
Article 9è. Indemnitzacions per la destrucció o deteriorament del domini públic 
 
Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial provoquin la destrucció o el 
deteriorament del domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa 
que correspongui, s'obliga al reintegrament del cost total de les despeses 
corresponents de reconstrucció o reparació i a dipositar-ne prèviament l'import. 
 
Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al 
valor dels béns destruïts o a l'import del deteriorament dels malmesos. 
 
L'Ajuntament no pot condonar totalment o parcial les indemnitzacions i els 
reintegraments a què es refereix aquest article. 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança fiscal que compren 9 articles, fou aprovada pel Ple de l'Ajuntament 
el dia 6 de novembre de 2012 i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2013 i restarà 
vigent fins que no es prengui l'acord per a la seva modificació o derogació. 
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ANNEX-1 
 
 

TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DELS 
TERRENYS D'ÚS PÚBLIC 

 
GRUP 1 

 
TAXA PER LA UTILITZACIÓ O APROFITAMENT ESPECIAL DELS BÉNS DE 

DOMINI PÚBLIC LOCAL 
 
1.- ACTIVITATS COMERCIALS I INDUSTRIALS, I ELEMENTS ANNEXOS. 
 
1.1.- Aparells automàtics. 
 
a)Aparells distribuïdors de gasolina, bàscules automàtiques i qualsevol  aparell automàtic 

que ocupi la via pública, per any o fracció, aparell i m2 o fracció: 114,33 

 

b)Aparell de venda automàtica adossat a la paret, per cada 10 dm2 o fracció i per any o 

fracció: 24,18 

c)Ocupació d’un espai municipal de la torre de comunicacions del repetidor de Pallejà 

amb un equip emissor, per any o fracció 266,21 

 

d)Caixers automàtics annexos a establiments bancaris o caixes d’estalvis que donin 

directament a la via pública, per any o fracció 473,54 

 

1.2.- Taules, cadires, tribunes, etc, col·locades a la via publica  
 

Definicions: 

 

a) Terrassa en VP: espai degudament autoritzat, ubicat en un lloc obert i lliure 
d’edificació, en domini públic o terreny privat d’ús públic on s’ubiquen taules, cadires, 
para-sols i d’altres per a ús públic, annex a un establiment de bar, restaurant o bar-
restaurant. Aquests elements hauran de ser de colors clars i sense propaganda. 
b) La durada de l’autorització de terrasses podrà  ser esporàdica o per temporades. 
 

Temporada: és el termini de vigència de l’autorització. Hi ha tres opcions: 

 

- la Temporada A (estiu ), de l’1/05 al 31/10. 
- la Temporada B (hivern), de l’1/11 al 30/04. 
- Anual, que correspon a la suma de les Temporades A+B (de l’1/05 al 30/04), 
no a l’any natural. 
 

c)  Mòdul:  



 

   _____________________________________________________________ 
Pàg. 5 

 

Tipus 1.- unitat formada per una taula i quatre cadires. Ràtio mòdul/superfície: 1/3,24 m2 

(1,80 x1,80) 

 

La mida de la taula podrà ser de 70 cm x 70 cm, o dos taules juntes de 70 cm x 70 cm 

cadascuna, sempre i quan es respecti la superfície màxima d’ocupació del mòdul de 1.80 

m x 1,80 m  

 

Tipus 2.-unitat formada per una taula i dos cadires. Ràtio mòdul/superfície: 2/1,44 m2 

(0,80 x 1,80) 

 

Tipus 3.- unitat formada per una taula i quatre cadires .Ràtio mòdul/superfície 1/3,78 m2 

(2,10 x 1,80) 

 

Aquestes modalitats no inclouen cap tipus de tancament tot i que s’admeten para-sols. 

 

d)  Vetllador: tancament de terrassa mitjançant estructura acrílica desmuntable, de 
colors clars i sense propaganda. No es podran ancorar a terra, excepte que hi hagi una 
autorització expressa. En aquest darrer supòsit, caldrà un informe del negociat de Via 
Pública on es determinaran el tipus d’enclavament adequat que produeixi el mínim dany 
a la via pública. Es fixarà una fiança de valor equivalent al cost de la reposició de la via 
pública a dipositar un cop concedida l’autorització. 
 

  En els vetlladors, per tal de calcular la taxa es tindrà en compte la superfície total 

a tancar, a raó de 3,24 m2 de superfície per mòdul, independentment del nombre de 

taules que l’interessat hi vulgui posar. 

 

  En cas de sol·licitud d’instal·lació de vetlladors en terrasses prèviament 

concedides, caldrà presentar una sol·licitud i abonar la diferència de taxa corresponent. 

 

e) Armaris i tests de terrasses: es podrà sol·licitar la seva col·locació conjuntament amb 
la sol·licitud de terrasses. Per tal de calcular la taxa es tindrà en compte la superfície total 
a ocupar i s’aplicarà el mòdul tipus de l’apartat c) anterior que estigui dintre de la franja 
que s’ocupi. 
 

En cas de sol·licitud de col·locació d’armaris i tests en terrasses prèviament 

concedides caldrà presentar una sol·licitud i abonar la diferència de taxa corresponent 

 

MODUL TIPUS 1 (1 taula-4 cadires)      
         EUROS/MÒDUL 
 
Un dia   4,94 

Festius i vigílies (anuals)  24,18 

 
-Un mes  
Grups de tarifa 
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De 1 a 4 mòduls  24,04 

De 5 a 8 mòduls  28,93 

Més de 8 mòduls  34,72 

 
-Temporada d'estiu (1/5 a 31/10) 
Grups de tarifa 
 

De 1 a 4 mòduls  96,16 

De 5 a 8 mòduls  115,71 

Més de 8 mòduls  138,85 

 
-Temporada d’hivern ( 1/11 a 30/4) 
Grups de tarifa 
 
De 1 a 4 mòduls  38,47 

De 5 a 8 mòduls  46,28 

Més de 8 mòduls  55,53 

 

-Anual 
Grups de tarifa 
 
De 1 a 4 mòduls  121,17 

De 5 a 8 mòduls  145,80 

Més de 8 mòduls  174,94 

 
MODUL TIPUS 2  (1 taula-2 cadires)      
         EUROS/MÒDUL 
 

Un dia  3,17 

Festius i vigílies (anuals)  15,47 

 

-Un mes  
Grups de tarifa 
 

De 1 a 4 mòduls  15,38 

De 5 a 8 mòduls  18,52 

Més de 8 mòduls  22,23 

 
-Temporada d'estiu (1/5 a 31/10) 
Grups de tarifa 
De 1 a 4 mòduls  61,54 

De 5 a 8 mòduls  74,05 
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Més de 8 mòduls  88,86 

 
-Temporada d’hivern ( 1/11 a 30/4) 
Grups de tarifa 
 
De 1 a 4 mòduls  24,62 

De 5 a 8 mòduls  29,62 

Més de 8 mòduls  35,53 

 

-Anual 
Grups de tarifa 
 
De 1 a 4 mòduls  77,55 

De 5 a 8 mòduls  93,31 

Més de 8 mòduls  111,96 

 

MODUL TIPUS 3  (1 taula-4 cadires)       
         EUROS/MÒDUL 
 
Un dia          3,90 
Festius i Vigílies (anuals)       33,34 
 
Un mes 
Grups de tarifa 
De 1 a 4 mòduls        33,16 
De  5 a 8 mòduls        39,91 
Més de 8 mòduls        47,89 
 

Temporada d’estiu (1/5 a 31/10) 
Grups de tarifa 
De 1 a 4 mòduls        132,64 
De  5 a 8 mòduls        159,60 
Més de 8 mòduls        191,51 
 
Temporada d’hivern (1/11 a 30/4) 
Grups de tarifa 

De 1 a 4 mòduls        53,05 
De  5 a 8 mòduls        63,84 
Més de 8 mòduls        76,59 
 

Anual 
Grups de tarifa 
De 1 a 4 mòduls        167,14 
De  5 a 8 mòduls        201,11 
Més de 8 mòduls        241,30 



 

   _____________________________________________________________ 
Pàg. 8 

 

 

Les tarifes, mensual, de temporada d’estiu, temporada d’hivern i anual s’aplicaran segons 
el grup de tarifa en el qual es trobi, i es comptarà a partir de la primera taula.   
 
En els casos de peticions d’ocupació per mesos  alterns,que no coincideixen amb els 
mesos de les temporades d’estiu o hivern, l’import a liquidar serà aquell que resulti més 
favorable per l’interessat, fent el  càlcul per mesos i/o per temporades completes. 
 
En el cas que la implantació de la terrassa comporti la ocupació d’una plaça 
d’aparcament, la taxa serà de 100 euros / plaça d’aparcament ocupada per temporada 
anual o la part proporcional. En aquest cas, a més l’interessat s’haurà de fer càrrec de les 
despeses generades per la reubicació de la plaça d’aparcament. 
 
En el cas que el sol·licitant renunciï a la ocupació de la via pública sol·licitada en 
qualsevol moment del tràmit, independentment de l’estat del tràmit, haurà d’abonar en 
concepte de tramitació el 25% de l’import corresponent a la petició inicial. 
 
Excepcionalment i per activitats puntuals, les ocupacions de la via pública regulades en 
aquest article podran estar exemptes de pagament sempre i qual el departament de 
l’Ajuntament corresponent efectuï un informe en aquest sentit en el qual es recullin les 
causes d’interès general per a l’exempció de pagament. Això serà possible sempre i quan 
l’activitat estigui degudament legalitzada i/o disposi de permís municipal. 
 
S'estableix una bonificació del 100% en les tarifes que resultin per l’ocupació de la via 
publica durant l’exercici 2021, fins el 31 de desembre,  atenent a la disminució de la 
capacitat econòmica de les activitats d'hostaleria i restauració provocades per les 
mesures adoptades com a conseqüència del COVID19. Aquesta bonificació s'aplicarà 
de forma automàtica sense necessitat de demanar-la i decaurà en el moment que 
desapareixen les restriccions i limitacions de distanciament social provocat pel 
virus SARS-Cov-2, causant de l'enfermetat del COVID-19. 
 
1.3-. Ocupació de la via publica per activitats de promoció comercial i distribució de 
productes. 
 
a) Dins del nucli de Molins de Rei Centre de Comerç i els seus eixamples (barri de la Granja i 
barri de El Canal). 
 
Prèvia autorització per part de l’Ajuntament de Molins de Rei, les activitats de promoció 
comercial i distribució de productes realitzades per empreses exteriors i no vinculades 
contractualment amb l’Ajuntament de Molins de Rei: 135,11 €/dia. 
 
Aquesta taxa tindrà una disminució del 20% per aquelles promocions de durada igual o 
superior a tres dies consecutius. Per fracció de dia s’abonarà el 50% de la taxa d’acord amb 
l’horari sol·licitat sempre que aquest sigui inferior o igual a tres hores. Aquesta taxa no afectarà 
als encàrrecs del propi Ajuntament. 
 
b) Fora del nucli de Molins de Rei Centre de Comerç i els seus eixamples (barri de la Granja i 
barri de El Canal). 
 
Prèvia autorització per part de l’Ajuntament de Molins de Rei, les activitats de promoció 
comercial i distribució de productes realitzats per empreses no vinculades contractualment amb 
l’Ajuntament de Molins de Rei: 67,56 EUR/dia. 
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Aquesta taxa tindrà una disminució del 20% per aquelles promocions de durada igual o 
superior a tres dies consecutius. Per fracció de dia s’abonarà el 50% de la taxa d’acord amb 
l’horari sol·licitat sempre que aquest sigui inferior o igual a tres hores. Aquesta taxa no afectarà 
als encàrrecs del propi Ajuntament.  
 
Excepcionalment i per activitats puntuals, les ocupacions de via publica regulades en aquest 
article podran estar exemptes de pagament sempre i quan el departament de l’Ajuntament 
corresponent efectuï un informe en aquest sentit en el qual es recullin les causes d’interès 
general per a l’exempció de pagament. Aixó serà possible sempre i quan l’activitat estigui 
degudament legalitzada i/o disposi de permís municipal. 
 
1.4-. Ocupació de la via publica per activitats corresponents a la realització d’enquestes  
 
a) Dins del nucli de Molins de Rei Centre de Comerç i els seus eixamples (barri de la Granja i 
barri de El Canal). 
 
Prèvia autorització per part de l’Ajuntament de Molins de Rei, les activitats corresponents a la 
realització d’enquestes al nucli de Molins de Rei Centre de Comerç: 184,50 €/dia 
 
b) Fora del nucli de Molins de Rei Centre de Comerç i els seus eixamples (barri de la Granja i 
barri de El Canal). 
 
Prèvia autorització per part de l’Ajuntament de Molins de Rei, les activitats corresponents a la 
realització d’enquestes fora del nucli de Molins de Rei Centre de Comerç: 92,25 EUR/dia. 
 
Excepcionalment i per activitats puntuals, les ocupacions de via publica regulades en aquest 
article podran estar exemptes de pagament sempre i quan el departament de l’Ajuntament 
corresponent efectuï un informe en aquest sentit en el qual es recullin les causes d’interès 
general per a l’exempció de pagament. Aixó serà possible sempre i quan l’activitat estigui 
degudament legalitzada i/o disposi de permís municipal. 
 
1.5. Ocupació de la via pública amb articles exposats al públic i altres reserves d’espai o 
ocupacions no contemplades en els altres epígrafs. 
 
 Per cada m2. o fracció: 
                                                             EUROS  
  
 -Un dia    4,94 
 -Festius i vigílies (anuals)   24,18 
 -Un mes  21,29 
 -Un trimestre  48,16 
 -Un semestre  65,27 
 -Un any 89,26 
 
2.- PARADES DE VENDA A LA VIA PÚBLICA. 
 
2.1.- Les tarifes de vendes en parades fixes seran les següents: 
 
2.1.1.- Xurreries, bunyoleries i fruits secs amb un màxim de 12 m2.  
           
               EUROS 
  
-    Per mes o fracció       259,27 
-    Per trimestre o fracció                                                               517,12 
-    Per any o fracció                                                                    1.599,63 
 
2.1.2.-Gelats 
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     - Temporada d'estiu (1/5 a 31/10) 
       per cada m2 o fracció 120,08 
 
2.1.3.-Pirotècnica 
 
a) Per venda d'articles de classe 1. 
     - Per quinzena o fracció   183,50 
 
b) Per venda d'articles de les altres classes. 
     - Per quinzena o fracció 365,49 
 
c) En cas que es disposi de caseta amb magatzem, el preu s’incrementarà en base a la superfície 
ocupada pel magatzem que s’autoritzi segons s’estableix en l’apartat 1.5 d’aquest annex 
 
2.1.4.- Quioscs de premsa i d'altres. 
     - Per any o fracció i m2 95,30 
 
2.1.5.-Altres activitats autoritzades. 
 
     - Per dia i m2 4,94 
 
Si coincideix amb el dia dels encants de periodicitat setmanal 
 
- Per dia i m2                                                                    7,98 
  
En els casos en que la instal·lació de parades fixes al carrer es derivi d'activitats directament 
organitzades per algun departament de l'Ajuntament de Molins de Rei, aquest podrà bonificar una 
part o la totalitat de l'import de la tarifa d'ocupació, previ l'informe tècnic corresponent. 

 
2.2. Les tarifes del mercat dels encants de periodicitat setmanal seran les 
següents: 
 
a) Parades fixes: per metre lineal i mes      15,77 
 
A les parades fixes que, d’acord amb la ubicació dels Encants al voltant del perímetre 
urbà de la Plaça del Mercat, estiguin ubicades a l’interior del passatge de la Sardana 
els hi serà d’aplicació, la mateixa taxa que a les parades eventuals que és determina 
en el següent apartat, per metre lineal i mes. 
 
b) Parades eventuals: per metre lineal i dia        7,98 
 
S’estableix una bonificació del 75% les tarifes de l’epígraf a) i en el cas de l’apartat b) 
només per les parades fixes dels encants ubicades al Passatge de la Sardana, atenent a 
la disminució de la capacitat econòmica de les activitats del mercat dels encants 
provocades per les mesures adoptades arrel del virus SARS-Cov-2, causant de 
l’enfermetat del COVID-19. Aquesta bonificació s’aplicarà de forma automàtica sense 
necessitat de demanar-la i decaurà en el moment que es consideri que s’ha recuperat la 
capacitat econòmica dels subjectes passius obligats al pagament de la taxa, aquesta 
bonificació estarà vigent fins el 28 de febrer de 2021 
 
c) Autorització municipal, per exercir activitats de distribució i promoció de productes 
realitzades per empreses exteriors als Encants, EUR/dia/acte de distribució. Aquesta 
taxa tindrà una disminució del 20% per aquelles promocions que es realitzin durant 3 
divendres consecutius. 
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Per fracció de dia s’abonarà el 50% de la taxa d’acord amb l’horari sol·licitat sempre 
que aquest sigui inferior o igual a tres hores.     135,11 
 
d) Autorització municipal, per exercir activitats corresponents a la realització 
d’enquestes, EUR/dia i mercat .       184,50 
 
Per a la prestació dels serveis citats en els punts c) i d), d’aquest article s’estableixen 
les següents exempcions i bonificacions: 
 
* per part d’activitats econòmiques locals amb domicili de l’activitat a Molins de Rei i no 
adherides a associacions empresarials locals sense afany de lucre amb domicili a 
Molins de Rei, la taxa disminuirà un 10% sobre el total de les tarifes anteriors. 
 
* per part d’activitats econòmiques locals amb domicili de l’activitat a Molins de Rei i 
adherides a associacions empresarials sense afany de lucre amb domicili a Molins de 
Rei, la taxa disminuirà un 15% sobre el total de la tarifa anterior. 
 
* per part d’activitats econòmiques locals amb domicili de l’activitat a Molins de Rei i 
que faci com a màxim dos anys que s’han instal·lat, la taxa disminuirà un 50% sobre el 
total de la tarifa anterior. 
 
* per part d’associacions empresarials locals sense afany de lucre amb domicili a 
Molins de Rei, aquestes estaran exemptes del pagament de les tarifes dels articles 
anteriors. 
 
* en casos excepcionals, la prestació dels serveis citats en els punts c) i d) d’aquest 
article podrà estar exempta de pagament d’aquesta taxa si existeix un informe 
favorable per raons d’interès públic de la Regidoria de Comerç.  
 
Aquesta taxa no afectarà als encàrrecs efectuats pel propi Ajuntament.  
 
e) en concepte de tramitació de l'expedient d'adjudicació, quan un titular obtingui 
l'adjudicació d'un lloc de venda en el Mercat de Venda No Sedentària per a una parada 
fixa haurà de satisfer la quantitat de 313,99 € 
 
f) en concepte de tramitació de la comunicació prèvia de canvi de titularitat, el nou 
titular del lloc de venda del Mercat de Venda No Sedentària haurà de satisfer la 
quantitat de 157,00 €. 
 
Els canvis de titularitat d'una llicència de Venda No Sedentària que s'efectuïn entre 
conjugues i entre accedents i descendents tindrà una reducció del 95% de la taxa  
 
g) en concepte de tramitació de canvi de titularitat , l’antic titular del lloc de venda del 
Mercat de Venda No Sedentària haurà de satisfer totes les despeses derivades de la 
publicació dels anuncis corresponents amb caràcter previ a la seva publicació. 
 
3. -LLICÈNCIES PER A L'EXERCICI D'ACTIVITATS A LA VIA PÚBLICA 
           
           
         EUROS 
3.1. Fotògrafs. 
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     - Per concessió anyal 215,89 
     - Autorització eventual, per dia  12,23 
 
3.2. Impressió de pel·lícules. 
 
a) Rodatge de pel·lícules, amb finalitat 
    professionals, per dia o fracció  404,34 
b) Rodatge de pel·lícules, amb finalitat 
     publicitària o comercial, per dia o fracció  104,60 
 
3.3. Altres no especificats. 
 
     - Per cada dia   12,23 
     - Per cada mes o fracció 78,92 
 
Gaudiran d’una bonificació del 100% ,aquelles ocupacions de la via publica amb 
contenidors de recollida selectiva de residus municipals, quan les empreses titulars de la 
recollida siguin entitats sense afany de lucre ,i amb les quals existeixi un conveni en vigor, 
signat amb l’Ajuntament de Molins de Rei, regulador de la recollida dels esmentats 
residus. 
 
4.- ACTIVITATS RECREATIVES.  
 
4.1. Tancats, envelats i circs. 
 
Els tancats, envelats i circs, hauran de pagar a més de les tarifes esmentades, per 
l’ocupació de la via pública o solars municipals, 0,56 EUR/dia/m2, amb un import màxim 
de 900,87 €/dia. 
 
Aquesta taxa podrà ser objecte de bonificacions sempre i quan el Negociat de Cultura, 
emeti informe favorable a la seva instal·lació per motius d’especial interès educatiu i 
social. 
 
4.2. Atraccions, inflables, cavallets, casetes de fira, tómboles, etc. 
      
4.2.1. Tómboles, rifes ràpides per m2 i dia 3,92 
 
4.2.2. Ocupacions per atraccions, inflables, cavallets, etc. : 
 
 - Els primers 50 m2 per m2 i dia 3,11 
 - A partir dels 51 a 100 m2, per m2 i dia 2,63 
 - A partir dels 101m2 fins als 150m2, per m2 i dia 1,86 
 - Els metres d'excés de 151 m2 per m2 i dia 1,46 
 
4.2.3. Xurreries per m2 i dia 3,92 
 
4.2.4. Bars, barraques i parades de venda per m2 i dia 3,48 
 
Els dies laborables, el tipus de percepció serà del 50% de la tarifa precedent. 
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4.2.5. En cas de signatura de conveni entre entitats i l’Ajuntament de Molins de Rei per 
realitzar activitats d’atraccions en motiu de festes majors, fires o altres esdeveniments 
populars similars, els imports de les taxes per l’ocupació de la via pública relacionades en 
el punt 4.2 seran els establerts en el propi conveni. 
 
4.2.6 En cas de conveni entre l’interessat i l’Ajuntament de Molins de Rei, per realitzar 
activitats d’atraccions sota una única titularitat, de les relacionades en el punt 4.2 per una 
durada mínima de 3 mesos i màxima d’un any, per instal·lar més de dues atraccions i per 
instal·lar-les en un mateix emplaçament i període, l’import de la taxa serà l’establerta en 
el propi conveni. 
 
4.3.- Balls, concerts i diversions anàlogues 
 
         per dia 46,36 
 
5.- OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB MATERIAL COM TANQUES, PUNTALS, 
CAVALLETS, BASTIDES, CONTENIDORS, CAMIONS-GRUES, FORMIGONERES, I 
ALTRES ELEMENTS PER A LA CONSTRUCCIÓ.  
 
         EUROS 
5.1 Per m2 o fracció 
                                                                                       
  Un dia     1,98 
 Un mes  29,65 
 Un trimestre  59,33 
 Un semestre  118,66 
 Un any  237,28 
 
NORMES DE GESTIÓ 
 
a)  La superfície base per a l’aplicació de la taxa és l’espai real ocupat de via pública. 
 
b) En un lloc visible, des del carrer, es fitxarà un rètol a la tanca indicant el període 
autoritzat. 
 
c) Els serveis tècnics municipals de la Regidoria de Via Pública i de Mobilitat 
indicaran, per escrit, en el document d’autorització les característiques idònies de la 
tanca per cada cas. 
 
d) La utilització de la superfície de domini públic de les tanques d’obres, per donar 
suport a publicitat privada i/o institucional i/o d’entitats, haurà de ser autoritzada per 
l’Ajuntament i se’l hi aplicaran les ordenances de publicitat a la via pública. 
 
e) Quedaran exempts de pagament d’aquesta taxa, les ocupacions de la via pública 
motivades per obres i instal·lacions per envellir i arranjar les façanes i cobertes dels 
edificis ja construïts. A tal efecte serà necessari informe del Negociat d’obres al 
respecte de la finalitat real de l’ocupació 
 
No obstant això, per garantir l’ús correcte de l’ocupació de la via pública, el titular de 
l’assabentat d’obres, vindrà obligat a disposar davant l’Ajuntament una fiança de 47,93 
EUR/m2 per vorada. 
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f) En el cas d’ocupació de la via pública amb camions relacionats amb l’obra que 
dona lloc a l’acreditament d’aquesta taxa, el temps d’ocupació es podrà obtenir sumant 
els dies totals d’ocupació real de la via pública. 
 
g) En el supòsit de que l’ocupació de la via pública fos en la zona blava, els preus 
anteriors s’incrementaran en un 18%. 
 
h) Per cada dia d’ocupació de la via pública amb material com a tanques, puntals, 
cavallets, bastides o plataformes elevadores, contenidors, camions grues, 
formigoneres i altres elements per a la construcció, sense la corresponent llicència 
s’estableix una tarifa de 110,93 EUR/dia/m. 
 
5.2.- Ocupació de la via pública amb rètols indicatius d’activitats particulars 
 
 Anual: 111,03 €/ per m2 o fracció 
 
La taxa és irreductible, en el cas d’ocupacions inferiors a l’any. 
 
5.3.- Ocupació amb objectes destinats a recollir els residus de la construcció: 
 
Col·locació d’un contenidor per dia: 8,90 
Col·locació d’un sac per dia: 5,49 
 
Aquests preus s’aplicaran els primers 5 dies. A partir del sisè dia s’aplicaran els preus 
per dia següents: 
 
- Col·locació d’un contenidor: 12,00 
- Col·locació d’un sac: 7,51 
 
Serà d’aplicació la tarifa del sisè dia encara que les sol·licituds d’ocupació es facin en 
diversos moments del temps i per períodes inferiors o iguals a 5 dies, sempre i quan 
es constati que l’ocupació s’ha efectuat per un període superior als 5 dies. 
 
En el supòsit que el sac o contenidor es posin en una plaça de zona blava, els preus 
anteriors s’incrementarien en un 18%. 
 
Les ocupacions de la via pública amb contenidors i/o sacs no podran excedir d’un 
període de 15 dies, transcorregut aquest període quedarà anul·lada la llicència i els 
Serveis Municipals podran retirar el contenidor i/o el sac, i traslladar-lo al dipòsit 
municipal. 
 
El titular del contenidor i/o sac, de forma prèvia a la recuperació del mateix, haurà 
d’abonar les despeses de retirada del contenidor i/o sac de la via pública, així com les 
despeses de neteja dels estris acumulats a l’entorn del contenidor. 
 
El titular del contenidor i/o sac es fa responsable de la retirada del mateix en temps i 
forma adient, una vegada el contenidor i/o sac estan plens, o quan ja han complert la 
seva funció. Els desbordaments i acumulacions de runes i escombraries a l’entorn del 
contenidor seran netejats pel titular de la llicència d’ocupació. En cas de no fer-ho ho 
farà l’Ajuntament amb càrrec al titular, o en el seu defecte a càrrec de la fiança. 
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Per garantir l’ús correcte de l’ocupació de la via pública per un contenidor i/o sac, el 
titular de la llicència vindrà obligat a establir davant l’Ajuntament, una fiança de: 
 
Per un contenidor           224,70 euros. 
Per un sac                       89,87 euros. 
 
Per cada dia d’excés en l’ocupació de la via pública autoritzada per la llicència 
municipal s’establirà una tarifa per dia d’excés de: 
 
Contenidor:      89,87 euros. 
Sac:       26,97 euros. 
 
El titular de la llicència, una vegada finalitzada l’autorització, retirarà de la via pública el 
contenidor i/o sac i ho comunicarà al Servei Municipal de la Via Pública o al Servei de 
la Guàrdia Urbana, i sol·licitarà la devolució de la fiança. 
 
Els Serveis Tècnics de la Via pública supervisaran el lloc on ha estat ubicat el 
contenidor i/o sac i cas de no haver cap incidència, informaran positivament el retorn 
de la fiança. 
 
Si el titular de la llicència del contenidor i/o sac acredita que ha portat el contenidor i/o 
sac a un gestor autoritzat de residus tindrà un descompte del 20%. 
 
En el cas que el sol·licitant renunciï a la ocupació de la via pública sol·licitada en 
qualsevol moment del tràmit, independentment de l’estat del tràmit, haurà d’abonar en 
concepte de tramitació el 25% de l’import corresponent a la petició inicial. 
 
6.- OCUPACIÓ TOTAL DE LA VIA PUBLICA AMB MATERIAL COM TANQUES, 
PUNTALS, CAVALLETS, BASTIDES, CONTENIDORS, CAMIONS-GRUES, 
FORMIGONERES I ALTRES ELEMENTS PER A LA CONSTRUCCIÓ. 
 
Per temps que està tancada la via pública: 
 
- Per hora: 34,60 
- Per dia: 346,04 
 
Aquest supòsit només serà acceptat en casos ineludibles i sempre seran informats 
prèviament pels Serveis de Via Pública i Mobilitat, pels Serveis de Comerç o Empresa i 
per la Guàrdia Urbana. 
 
Aquesta taxa s’aplicarà als titulars que ho sol·licitin pel seu interès i sempre que 
aquesta situació sigui possible i no produeixi perjudicis a tercers. 
 
Quan el tancament de la via pública sigui per causes de força major: incendis, 
inundacions, incidents greus que alterin la seguretat dels edificis i les persones, etc., 
estarà exempt d’aquesta taxa. 
 
Mestres duri el tancament de la via pública sol·licitat pel titular, aquest es farà càrrec 
de l’operatiu de senyalització i avís al públic i ho farà d’acord amb les motivacions del 
Servei de Via Pública, Mobilitat i Guàrdia Urbana. 
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Cas de ser necessari un agent de la Guàrdia Urbana, per raons de seguretat, el cost 
d’aquest agent serà repercutit al titular de la llicència d’acord amb l’annex 2n de 
l’ordenança núm.C-10. 
 
Quan el tall de carrer afecti al circuit que realitza el bus urbà en l’horari de funcionament 
del servei (Línies MB-1 i MB-2 no funcionen els diumenges i festius, ni els dissabtes a 
partir de les 15 hores. Línia MB-3 no funciona ni dissabtes, ni diumenges, ni festius) la 
tarifa serà: 
 
Per temps que està tancada la via pública: 
 
- Per hora:     41,54 EUR 
- Per dia:   415,25 EUR 
 
7.- PER OBERTURA D'EXCAVACIONS EN GENERAL. 
 
Les tarifes són les següents: 
 
 a) Voravies pavimentades i calçades  
dels carrers pavimentats amb asfalts,  
formigó, empedrat o qualsevol altre  
sistema anàleg, que tingui un caire  
permanent: 
        EUROS 
 
     Els 3 primers metres lineals         19,74 
     Per cada metre lineal d'excés           3,73 
 
b) Voravies no pavimentades i calçades de carrers no pavimentats: 
 
     Els 3 primers metres lineals       12,93 
     Per cada metre lineal d'excés      2,70 
 
Si l'excavació romania oberta més d'una setmana, la quota s'incrementaria un 10% per 
cada setmana d'excés. 
 
Al finalitzar les actuacions hauran de restablir les voravies i calçades, deixant-les en el 
mateix estat i amb els mateix material que a l’inici de l’actuació. 
 
8.-OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER TANQUES AMB FINALITAT 
PUBLICITÀRIA, OCUPANT TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC O VISIBLES DES DE 
CARRETERES, CAMINS VEÏNALS I ALTRES VIES PÚBLIQUES LOCALS. 
 
          EUROS 
 Per m2 o fracció, de la tanca 
  
 Mensualment          7,23 
 Trimestralment       20,46 
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Les tanques hauran d’estar identificades amb la raó comercial de qui ha sol·licitat el 
permís. 
  
9.- OCUPACIO DEL VOL DE LES VIES PÚBLIQUES 
 
 Per m2 o fracció ,amidat en projecció horitzontal 
 
 Mensualment o fracció        5,49 
 Trimestralment      14,56 
 Semestralment      26,17 
 Anualment       47,11 
 
Estan exemptes de satisfer aquesta taxa, les ocupacions del vol realitzades per 
l’Ajuntament de Molins de Rei i per les entitats o associacions sense afany de lucre 
 
10.- UTILITZACIÓ DE LES COLUMNES I BÀCULS DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC PER 
PENJAR-HI BANDEROLES ANUNCIADORES D’ACTIVITATS, LIMITAT L’ÚS A 
ENTITATS I PRIVATS. 
 
Restaran exemptes de pagament les entitats sense ànim de lucre i les institucions: 
Estat, Generalitat, Comunitat de Municipis i Ajuntament de Molins. 
 
Unitat/dia        0,44 € 
Unitat/setmana       1,34 € 
 
La durada de les campanyes publicitàries és diària, amb un límit màxim d’una setmana 
perllongable per una altra com a màxim, si no, s’ha de canviar de lloc l’emplaçament de la 
campanya, un cop exhaurit el temps màxim. 
 
11.- COL·LOCACIÓ D’ELEMENTS I MOBILIARI URBÀ A LA VIA PÚBLICA AMB 
USOS PRIVATIUS. 
 
El subministrament i col·locació dels elements serà segons el criteri fixat en el seu 
moment pels serveis tècnics de l’Ajuntament. 
     
 
     Implantació  Retirada         Preu/any 
  
Pilones de formigó   164,15 €  50,34 €   8,84 € 
Pilones de ferro o flexibles  126,67 €  37,73 €   8,84 € 
Bancs     387,25 €  50,34 €  18,94 € 
 
Ocupacions de la Via Publica en períodes Firals.- 
 
No es podrà utilitzar els bens de domini públic local durant la celebració de la Fira de la 
Candelera i d’altres esdeveniments firals,incloent els períodes de muntatge i 
desmuntatge, tot i haver satisfet la taxa corresponent. 
 
Per aquelles tarifes d’ocupació de la via pública ,en que existeix tarifa especifica en 
l’ordenança fiscal corresponent, durant la celebració de les fires s’aplicaran les tarifes 
d’aquesta ultima. 
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12.- UTILITZACIÓ ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA PER A PERSONES AMB 
MOBILITAT REDUÏDA. 
 
Requisits de la reserva de plaça d’estacionament. 

 

Podrà sol·licitar una reserva de plaça d’estacionament a la via pública per a persones 
amb mobilitat reduïda, mitjançant instància normalitzada presentada al Registre 
d’entrada, “el conductor” o “titular no conductor” que disposi de la targeta d’aparcament 
per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de 
les persones amb mobilitat reduïda regulat al Decret 97/2002 i que: 
 
                - Estigui empadronat a Molins de Rei. 
                - El vehicle del que se sol·licita la reserva consti en el padró de vehicles de 
Molins de Rei. 
                - Dins de la unitat familiar no es disposi de cap plaça d’aparcament en propietat 
o en lloguer, a l’edifici de la seva residència habitual, i/o lloc de treball o pròxim a ell. 
 
L’atorgament de la plaça d’aparcament reservada a la via pública es farà d’acord als  
següents apartats: 
 
a) per les peticions de plaça d’estacionament reservada per la modalitat de titular no 
conductor, es podrà demanar una única plaça d’aparcament amb reservada 
d’estacionament de, com a màxim  2 vehicles (números de matrícula col·locats al 
senyal). 
  
b) El període de validesa de la reserva d’aparcament a la via pública: 
 
-Si la persona sol·licitant és titular conductora: la data de validesa estarà condicionada 
a la del permís de conduir 
-Si la persona sol·licitant és titular no conductora: s’estableix un període de validesa de 
4 anys amb caràcter general i de dos anys per a persones majors de setanta anys. 
 
c) l’Ajuntament realitzarà les tasques d’implantació de la senyalització vertical i 
horitzontal de les reserves d’estacionament atorgades mitjançant Decret, però el cost 
d’aquesta actuació inicial haurà d’anar a càrrec del sol·licitant. Les posteriors 
modificacions i el manteniment de la senyalització també les realitzarà l’Ajuntament i 
no tindran cap cost pel sol·licitant.  
 
c) l’Ajuntament realitzarà les tasques d’implantació de la senyalització vertical i 
horitzontal de les reserves d’estacionament atorgades mitjançant Decret, però el cost 
d’aquesta actuació inicial haurà d’anar a càrrec del sol·licitant. Les posteriors 
modificacions i el manteniment de la senyalització també les realitzarà l’Ajuntament i 
no tindran cap cost pel sol·licitant.  
 
El cost de la senyalització horitzontal serà de:  27,29 euros 
El cost de la senyalització vertical serà de:     196,38 euros 
 
A instància s’haurà d’adjuntar la documentació següent: 
 
 * Certificat d’empadronament a Molins de Rei. 
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 * Targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució. 
 * Fotocòpia de la notificació de la resolució per la qual es qualifica el grau de 
disminució. 
 * Número de matrícula del vehicle del sol·licitant. 
 * Declaració jurada de no tenir en propietat o en lloguer cap plaça d’aparcament 
en l’edifici de la seva residència habitual i/o lloc de treball o pròxim a ell. 
 * Fotocòpia de l’últim rebut de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
 *Fotocòpia del carnet de conduir en cas de ser titular conductor 
 
L’import d’aquesta taxa es modularà en funció de la renda per càpita disponible de la 
unitat familiar o de convivència de l’obligat al pagament de la manera següent: 
 

• Si la Renda mensual disponible per càpita és < 770 € mensuals: la tarifa es 
reduirà en un 60%. 

• Si la Renda mensual disponible per càpita va de 770 a 863,00 € mensuals: la 
tarifa es reduirà en un 30%. 

• Si la Renda mensual disponible per càpita de 863,01 a 950,00 € mensuals: la 
tarifa es reduirà en un 20%. 
 
En determinats casos, es podrà reduir la tarifa fins a un 100%, exclusivament per a 
aquelles famílies de les quals els Serveis Socials municipals facin un informe social 
favorable. 
 
La fórmula de càlcul de la Renda Mensual Disponible per Càpita és:: 
Renda mensual disponible per càpita = (A – B) / C 

On A = Ingressos mensuals nets de la Unitat Familiar de Convivència 

On B = Import mensual de la hipoteca o lloguer, fins al Salari Mínim Interprofessional de 
l’any corresponent. S’acreditarà mitjançant original i fotocòpia del darrer rebut de la 
hipoteca o lloguer de la residència habitual. 
On C = Nombre de membres de la Unitat Familiar de Convivència. 

 
Per determinar els ingressos mensuals, caldrà aportar els documents que s’escaiguin 
de la relació següent: 
 
-       Declaració de renda de tots els membres de la unitat de convivència i/o consulta 
a l’ AEAT de les dades tributàries que constin dels mateixos, amb autorització de les 
persones que formen part de l’ esmentada unitat. 

-       Certificat  de l’OTG (oficina de treball  de la Generalitat) conforme està desocupat 
i de la prestació que es percep, indicant l’import mensual. 

-       Certificat de la Seguretat Social de la prestació que es percep .En cap de no 
percebre cap prestació, certificat negatiu. 

-       Extracte dels  rendiments dineraris dels diferents compta/es bancaris. 

-       Declaració jurada d’altres ingressos que es perceben, tot indicant l’ import 
econòmic. 
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A l’hora de fer els càlculs de la renda mensual disponible prevaldran els ingressos 
mensuals que percep, en el moment d’efectuar la sol.licitud d’ajut, la unitat de 
convivència front els que constin en la declaració de l’Impost sobre la renda de les 
persones físiques de l’any anterior, sempre que s’aporti la documentació acreditativa 
dels esmentats ingressos. 

 
Disposició final 
 
El  present grup de tarifes de l'annex 1r han estat aprovades pel Ple de l'Ajuntament el dia 
23 de desembre de 2004 i entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2005 i restarà vigent fins 
que no es prengui l'acord per a la seva modificació o derogació. 
 
Els articles modificats amb posterioritat a la data d’aprovació de la present ordenança 
fiscal, han estat: 
 
Article modificat Data aprovació Data entrada en vigor 
Tarifes, 10è i 11è 03-11-2005 01-01-2006 
Tarifes 06-11-2006 01-01-2007 
Tarifes 05-11-2007 01-01-2008 
Tarifes 23-12-2008 01-01-2009 
Apartat 2.2 02-12-2009 26-01-2010 
Tarifes 02-11-2011 01-01-2012 
Redactat i tarifes 06-11-2012 01-01-2013 
Tarifes 30-10-2013 01-01-2014 
Apartat 1.1.d), 1.3.a), 2.1.5 i 
4.2.6 

06-11-2014 01-01-2015 

Annex 1 05-11-2015 01-01-2016 
Annex 1 18-10-2016 01-01-2017 
Annex 1 19-10-2017 01-01-2018 
 18-10-2018 01-01-2019 
Annex 1 17-10-2019 01-01-2020 
Annex 1 20-10-2020 01-01-2021 
Annex 1 grup 1 epigraf 1.2 07-05-2021 29-07-2021 
 
 
 


