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Art. I. La utilitzacio aels Dens ae aomni p u ~ ~ i c  mum- 
cipal destinats a l'ús públic, definits en *l'art. 3.1 del Re- 
glament de Béns de les Corporacions locals, tant si afecta 
el sbl, com el subsbl o la volada de la via pública es regira 
perles normes que conté aquesta Ordenanqa, que, pel seu 
ca.r&cter general, s'hauran de completar amb les especials 
aplicables a cadascuna de les modalitats d'ús previstes. 

Art. 2. Els usos regulats en aquesta ordenanqa seran 1 de les classes següents: 
a) ús comú general; 
b) ús comú especial; 

I c) ús privatiu; i 
d) ús anormal. 

Ús comú general 

Art. 3. L'ús i gaudi de les vies públiques i altres béns 
d'ús públic municipal es considerarh Ú s  comú general, 
sempre que no hi conconi cap circumst&ncia que pugui 
determinar la seva inclusió en algun dels supbsits regu- 
lats en els articles següents. 

I *Ara art. 3.1 del Reglament de Béns de les Entitats Locals de 13-6- 
86 (BOE 7-7-86). 



Art. 4. L'ús comú general podrh ser exercit lliure- 
ment per qualsevol persona, d'acord amb la naturalesa 
dels béns i sense altres limitacions que les establerts en 
aquesta Ordenan~a, les Ordenances de Circulació i de 
Policia de la Via Pública, i en les Lleis i Reglaments 
d'aplicació general. 

Ús comú especial 

Secció l a .  Conceptes bdsics 

Art. 5. En l'ús comú especial de la Via Pública es 
distingiran les modalitats següents: 

A) Aquell que sigui conseqü5ncia d'activitats realitza- 
des o d'instal.lacions situades en llocs de domini privat 
que determinin una intensitat en la utilització del domini 
públic superior a aquella que es pugui estim& com a 
normal. 

B) Aquell que suposi realització directa d'activitats en 
béns de domini públic en els casos següents: 

lr. Que l'ús revesteixi intensitat o perillositat, o que hi 
concorrin altres circumst2ncies anhlogues que exce- 
deixin allb que pot ser considerat com una utilització 
normal del domini públic, tot i que sigui sense ocupa- 
ció d'aquest. 

2n. Que hi hagi ocupació transitbria del domini públic 
sense modificació d'aquest. 

3r. Que l'ocupació del domini públic sigui a precari. 

4t. Quan l'ocupació del domini públic, sense tenir ca- 
rhcter permanent o fix, sigui accessbria d'activitats 
realitzades o d'instal.lacions situades en llocs de domi- 
ni privat, de tal manera que no sigui possible suscitar 
concurr5ncia per a l'atorgament d'aquesta ocupació. 

55. 1nstal.lacions fixes de serveis públics prestats per 
1'Estat o entitats públiques, que ocupin el domini pú- 
blic. 

C) Ús comú especial que consisteixi en l'exercici d'una 
activitat o en la prestació d'un servei particular desti- 
nats al públic, sotmesos a regulació i fiscalització per 
1'AdministraciÓ municipal i realitzats en la via pública. 

I- Modalitat A: 

Art. 6. 1. Es consideraran inclosos en la modalitat A 
de l'ús comú especial, definida en l'art. anterior, els 
següents usos i activitats: 

a) mostradors o tancs destinats a la venda de gelats, 
refrescs i similars, que, sense sortir de la línia de la 
faqana i a menys de 0,40 m d'aquesta, estiguin en co- 
municació directa amb la via pública; 

b) mostradors de bars, cafes, tavernes i establiments 
similars amb faqana a la via pública que permetin l'ex- 
pedició de consumicions al públic estacionat a les vo- 
ravies; 

c) taquilles expenedores de bitllets d'espectacles de to- 
tes classes que donin directament a la via pública; 



d) aparells de venda automkica o altres elements ados- 
sats a les fa~anes. 

2. Els elements esmentats hauran d'estar sempre a l'in- 
terior dels immobles o adossats a les seves fa~anes, i 
no hauran de suposar cap impediment per a 1'6s normal 
de la via pública. 

Art. 7.1. En els supbsits d'ús comú especial als quals 
es refereixen els apartats a), b) i c) del parhgraf 1 de 
l'art. anterior, s'entendrh que l'atorgament de la llickn- 
cia municipal per a l'exercici de les respectives activi- 
tats principals o per a la realització de les instal.lacions 
corresponents comprh també l'autorització per als es- 
mentats usos especials en tot allb que procedeixi en cada 
cas. 

2. L'ús comú especial inherent a les instal.lacions a les 
quals es refereix l'apartat d) del parhgraf 1 de l'art. an- 
terior, exigirh llickncia municipal prkvia. 

11- Modalitat B: 

Art. 8. Es consideraran inclosos en la modalitat B de 
l'ús comú especial, definida en I'art. 5, els següents usos 
i activitats: 

*a) vendes ambulants; 

b) indústries de carrer; 

i 
*c) vendes o indústries ,en parades situades en llocs 

I 
fixos; 

d) tómboles i rifes; 

e) vetlladors, paravents, para-snls i cans de lona en la 
I 

via pública; 

1 f) tanques de protecció; 

g) mercaderies col.locades a les voravies; 
I 

h) guals, reserves d'estacionament i de chrega i des- 
chega;  

l 

i) cales, canalitzacions, connexions, cambres i galeries 

1 de serveis en el subsbl; 

j) proves esportives; 

k) rodatge d'escenes de pel~lícules en la via pública; 

I *1) instal-lacions temporals per a fies i festes tradicionals; 
l 

m) instal.lacions lluminoses en els arbres i altres ele- 
ments de la via pública; 

n) publicitat no compresa en els supbsits de l'apartat f) 
de l'art. 30.2; 

*o) instal.lacions fixes dels serveis públics. 

Art. 9. En els su~bsits d'ús comú especial als quals 
e 

* Derogats per la <<Modificació parcial de les nomes reguladores de 
les activitats desenvolupades a la via pública* de 15-9-87 (GM 
núm. 32 de 20-12-87). 

les activitats desenvolupades a la via pública>> de 15-9-87 (GM 
núm. 32 de 20-12-87). 



municipal prbvia d'acord amb allb que per a cadascun 
d'aquests supbsits s'estableixi. 

Art. 10. Les cales, canalitzacions i connexions, 
cambres i galeries de serveis a les quals es refereix 
l'apartat i) de l'art. 8, i les proves esportives esmenta- 
des en l'apartat j) del mateix art., es regiran per les 
normes de les Ordenances o Reglaments municipals 
establertes per a aquests usos. 

111- Modalitat C: 

Art. 11. En la modalitat C de l'ús comú especial 
s'entenen incloses les activitats següents: 

a) autotaxis; 

b) cotxes de luxe; 

c) autombbils de lloguer; 

d) vehicles de lloguer de tracció animal; 

e) instal.lacions esportives en parcs i jardins públics. 

Totes aquestes activitats es regiran per les normes de 
les Ordenances o Reglaments municipals establerts. 

Secció 2a. Llicbncies 

Art. 12. Les llicbncies municipals necesshies per als 
usos de carhcter comú especial de la via pública es regi- 
ran per les normes de carkter general d'aquesta Secció i 
les especials que s'estableixin en la respectiva Ordenanga. 

Art. 13. Les llicbncies s'atorgaran discrecionalment 
tenint sempre en compte que els usos especials que 
s'autoritzin no impedeixin o dificultin greument la 
normal circulació de vianants i vehicles. 

Derogat quan sigui regulat per la <<Modificació parcial 
de les normes reguladores de les activitats desenvolu- 
pades a la via pública>> de 15-9-87 (GM núm. 32 de 
20-12-87). 

Art. 14. 1. Les sol.licituds de llicbncia, un cop infor- 
mades pels Serveis tbcnics corresponents, seran sotme- 
ses al coneixement de la Junta municipal del Districte 
per al seu informe; s'exceptuen els supbsits f) i i) de 
l'art. 8 i els arts. a), b), c) i d) de l'art. 11. 

2. Les llicbncies seran atorgades per l'Alcalde sense 
perjudici que aquest delegui la competbncia per resol- 
dre en favor dels Presidents de les Juntes de Districte. 
Aquesta delegació s'efectuar8, en particular, en els su- 
pbsits de l'apartat d) de l'art. 6 i dels apartats c), g), h) 
i 1) de l'art. 8. 

Derogat quan sigui regulat per la <<Modificació parcial 
de les normes reguladores de les activitats desenvolu- 
pades a la via pública>> de 15-9-87 (GM núm. 32 de 20- 
12-87). 

Art. 15. El nombre de llicbncies relatives als usos 
esmentats en els apartats a), b), c) i d) de l'art. 8, podrh 
ser objecte de limitació, d'acord amb les previsions que 
a aquest efecte proposin per a cada any les Juntes mu- 
nicipals, en relació amb el seu respectiu Districte, i amb 



l'aprovació de la Comissió municipal executiva. En 
1 

aquest cas, si el nombre de sol.licitants fos superior al I 

I 

de llicbncies, aquestes s'atorgaran segons all6 que dis- 
posa *l'art. 61 del Reglament de Béns de les Entitats , 
locals, mitjanqant licitació, i si aixb no fos possible, 
perqub tots els autoritzats haguessin de tenir les ma- 
teixes condicions, mitjanqant sorteig. 

Derogat quan sigui regulat per la <<Modificació parcial 
de les normes reguladores de les activitats desenvolu- 
pades a la via pública,, de 15-9-87 (GM núm. 32 de 
20-12-87). 

Art. 16. 1. En les llicbncies constarh el termini pel 
qual s'atorguin. 

2. En les llicbncies corresponents a les activitats a les 
quals es refereix l'art. 11 i en tots aquells altres usos 
que tinguin regulació especial, els terminis seran els 
que en aquestes Ordenances, Reglaments o disposi- 
cions especials s'estableixin. 

Derogat quan sigui regulat per la <<Modificació parcial 
de les normes reguladores de les activitats desenvolu- 
pades a la via pública,, de 15-9-87 (GM núm. 32 de 
20-12-87). 

Art. 17. 1. En atorgar-se la llicbncia es podrh exigir, 
en els casos en qui: la naturalesa de l'ús així ho aconse- 
lli, la constitució d'un dipbsit o aval bancari, la quantia 

*Art. 77.2 de l'actualment vigent del Reglament de Béns de les Enti- 
tats locals de 13-6-86 (BOE 7-7-86). 

14 

del qual s'assenyalarh prudencialment per 1'Admi-nis- 
traci6 municipal, per tal de garantir el compliment de 
les obligacions esmentades en l'art. 28 d'aquesta Or- 
denanqa i el pagament de la indemnització que 
correspongui a 1'Ajuntament pels danys que, a conse- 
qübncia dels usos autoritzats, es puguin ocasionar en 
els elements urbanístics de la via pública, fins i tot en 
els arbres, encara que solament afectin el seu creixe- 
ment natural o els produeixin un retardament biolbgic. 

2. Aquesta garantia serh cancelJada, previ informe dels 
Serveis tbcnics competents, un cop finalitzat el termini 
de la llici:ncia, si es comprova la inexistbncia de danys 
o bé que aquests ja han estat indemnitzats volunthria- 
ment o, si no, a c h e c  de la garantia mateixa. 

Art. 18. 1. L7Ajuntament podra exigir, en els supb- 
sits en qub ho consideri convenient, que el titular de la 
1lici:ncia per a algun dels usos i activitats previstes en 
els arts. 8 i 1 1, col.loqui en lloc visible una placa nume- 
rada amb les característiques que s'estableixin amb ca- 
rhcter general o segons les diferents modalitats, i que, 
amb aquesta finalitat, expedua 1'Administració muni- 
cipal. 

2. La infracció d'allb que disposa el parhgraf anterior 
serh sancionada amb multa, que podrh reiterar-se per 
cada dia que subsisteixi la infracció, sense perjudici que 
pugui ser revocada, si escau, la llickncia, d'acord amb 
allb que es disposa en l'apartat c) de l'art. 25.1. 

Art. 19. 1. La transmissió inter vivos s'ajustarh a les 
normes següents: 



a) seran transmissibles inter vivos les llicbncies dels 
supbsits d'ús comú especial compresos en I'apartat d) 
de l'art. 6, i en els apartats e), f), g), h), i), k), l), m) i n) 
de l'art. 8, llevat que en fos limitat el nombre; 

b) quan la llichcia estigui compresa en les de la modali- 
tat B) 4t de l'art. 5 ,  la transmissió inter vivos solament es 
podrh fer conjuntament amb la de l'activitat principal; 

c) també seran transmissibles inter vivos, amb causa 
justificada apreciada discrecionalment per I7Adminis- 
tració municipal, les Ilickncies dels supbsits a), b) i c) 
de l'art. 8, sempre que no en fos limitat el nombre; 

d) la transmissibilitat de les llicbncies compreses en els 
supbsits de l'art. 11 s'ajustarh a allb que es disposi en 
les Ordenances i Reglaments específics que les regu- 
lin; 

e) les altres Ilickncies es consideren intransmissibles 
inter vivos. 

2. Totes les llickncies seran transmissibles per causa de 
mort del titular a favor d'aquells que acreditin que són 
els seus hereus o legataris, de conformitat amb la legis- 
lació successbria. 

Art. 20. 1. Les transmissions hauran de ser sol.lici- 
tades quan sigui necessari o, si passa altrament, comu- 
nicades a 1'Alcaldia en el termini de 10 dies, mit-jan- 
Sant escrit conjunt del titular i de l'adquirent, en les 
que no ho siguin inter vivos. 

2. Les transmissions no afectaran la durada de la Ili- 
&cia. 

I "Art. 21.1. Els usos regulats per aquesta Ordenanqa 
i sotmesos a I'obtenció de llicbncia prkvia s'entenen 

I sempre subordinats a les necessitats de la ciutat, i les 
, 
I llickncies que els emparen s'entenen condicionades al 
I fet que l'emplaqament de l'activitat o instal.laci6 que 

n'origini l'ds, per raons d'interbs públic, pugui ser tras- 

( lladat a un altre lloc, de situació i categoria anhlogues, 
amb dret a indemnització, si escau. 

I 

1 2. Quan la indemnització sigui procedent es distingir&, 
a l'efecte d'allb que es disposa en el parggraf següent, 
entre llicbncies per a instal-lacions de carhcter definitiu 

3. Les llicbncies per a insta]-lacions de carhcter provi- 

I sional no donaran lloc a cap indemnització. 

4. Si la instal.lació tingués carhcter definitiu, 1'Ajuntament 
abonarh, al titular de la llicbncia, l'import de la seva rea- 
lització segons pressupost en la data en qui: fos autoritza- 
da, amb deducció, en concepte d'amortització, d'un 3,3% 
per cada any o fracció d'any transcorregut des d'aquella 
data, si s'atorga per un termini de trenta anys o més, o per 
temps indeterminat. Quan el termini hagués estat inferior 
a trenta anys, la quota anyal d'amortització que es tindra 
en compte a l'efecte esmentat serh la resultant de dividir 
l'import de la instal.laci6 pel nombre d'anys pels quals 
s'hagués atorgat la llichncia. 

Art. 22. Les disposicions adoptades per 1'Adminis- 
tració municipal, perquk els titulars portin a terme els 

* Modificat per acord del Consell Plenari de 22-3-91 (GM núm. 18 
de 20-6-91). 



trasllats de les seves instal.lacions, seran executives en 
un termini mixim de 20 dies a partir de la data en qui: 
1'Ajuntament hagi fet efectives les indemnitzacions que, 
si escaigués, s'haguessin de satisfer, o que, en els supb- 
sit que els interessats es neguessin a acceptar-les, fos- 
sin dipositades a la Caixa municipal. 

Art. 23. Les llic&ncies quedaran sense efecte: 

a) per acabament del termini per al qual van ser atorga- 
des, sense necessitat de cap requeriment; 

I 

b) caducitat; 

c) revocació; 1 
I 

e) renúncia. 

Art. 24. 1. Les llicbncies caducaran, i així es far2 
constar expressament en el document al qual s'incor- 
poren: 

a) per incompliment de les condicions a les quals esti- 
guessin subordinades; 

b) per manca de pagament de les taxes assenyalades 
en les Ordenances fiscals, durant els 15 dies següents 
a la notificació de l'atorgament, o si el titular no satis- 
f i  les quotes corresponents als següents períodes tri- 
butaris. 

2. La caducitat basada en l'apartat b) del paragraf ante- 
rior no obstari a l'exacció de les quotes degudes, per 
via de constrenyiment. 

Art. 25. 1. Les llicbncies seran revocades: 

a) quan desapareguin les circumsthcies que van moti- 
var l'atorgament, 

b) si en sobrevinguessin d'altres que, si s'haguessin es- 
devingut quan es van atorgar, haurien justificat la de- 
negació; 

c) per haver estat sancionat el titular cinc vegades o 
més en el transcurs de cinc anys, per incompliment dels 
deures establerts en les Ordenances i disposicions mu- 
nicipals, diferents dels assenyalats en l'art. anterior, la 
inobservan~a dels quals dóna lloc a la caducitat; 

*d) per haver transmbs la llicbncia amb infracció d'allb 
que es disposa en els art.s 19 i 20. Aixb no obstant, 
quan la infracció consistís merament en la manca de 
comunicació a 1'Ajuntament del fet d'haver estat trans- 
meses les llicbncies susceptibles de ser-ho en el termini 
assenyalat en l'art. 20, solament donari lloc a la impo- 
sició de multa de 2.000 pessetes. 

2. Les llic&ncies podran ser revocades quan s'adoptin 
nous criteris d'apreciació, i mulelades si fossin atorga- 
des errbniament. 

Art. 26. La revocació o anul.laci6 de les llichcies 
en els casos del parigraf 2 de l'art. anterior, determina- 
r i  la indemnització dels danys i perjudicis que s'oca- 
sionin, quan es produeixin dins del termini de vigbncia 

* Modificada la quantia anterior de 250 pessetes, per acord de Con- 
sell Plenari de 14-3-80. Vigent: 3-5-80. 



inicial o dintre del termini de 10 anys quan no s7hagi 
fixat un període exprés de vigbncia. Un cop transcor- 
reguts aquests terminis, es considerarh que les instal- 
lacions estan amortitzades i que no hi ha perjudicis in- 
demnitzables. 

Art. 27. El titular podrh renunciar lliurement a la 
llicbncia. 

Art. 28. 1. Extingida una llickncia, l'interessat hau& 
de : 

lr. posar fi a 1'6s o ocupació; 

2n. retirar les instal.lacions o elements de la seva pro- 
pietat situtats a la via pública, sense necessitat de cap 
requeriment; 

3r. reposar els elements urbanístics afectats per 1'6s au- 
toritzat al seu estat inicial, i reparar, si escau, els danys 
causats, prbvia autorització municipal i sota la inspec- 
ció dels Serveis tkcnics competents. 

2. Si l'interessat no compleix all6 que disposa el pa- 
rhgraf anterior, ser2 portat a terme, a c k e c  d'ell, per 
1'AdministraciÓ municipal, per via administrativa i mi- 
tjan~ant l'exercici de les seves facultats coercitives. 

*Art. 29. La realització en la via pública, d'activitats 
per a les quals s'exigeixi Ilicbncia, sense haver-la ob- 
tinguda, serh sancionada amb multa de fins a 10.000 

* Modificada la quantia anterior de 500 pessetes, per acord de Con- 
I 

se11 Plenari de 14-3-80. Vigent: 3-5-80. 

pessetes; l'interessat no podrh obtenir llicbncia per a 
l'activitat de qub es tracti durant el termini d'un any 
subsegüent al descobriment dels fets sancionats. 

Ús privatiu i anormal 

Secció l a .  Conceptes busics 

Art. 30. 1. Pel que fa a l'ús privatiu, es distingira: 

I- Ús privatiu no qualificat. 

II- Ús privatiu connex amb la prestació d'un servei pú- 
blic. 

2. En el grup I del número anterior s'inclouran les acti- 
vitats següents: 

a) campaments de turisme; 

b) instal-lacions recreatives fixes; 

c) parcs d'atraccions; 

*d) quioscs de publicacions o de begudes; 

"e) casetes per a la venda de cupons de 1'OrganitzaciÓ 
Nacional de Cecs: 

*Derogats per la "Modificació parcial de les normes reguladores 
de les actividats desenvolupades a la via pública" de 15-7-87 (GM 
núm. 32 de 20-12-87). 



f) columnes anunciadores i altres instal.lacions publi- 
citsies. 

3. En el grup 11, s'inclouran: 

a) els aparcaments aeris i subterranis; 

b) papereres; 

C) retolació lluminosa de carrers i col~locació de senyals 
fixos de trksit amb possible utilització publicitkia; 

d) cadires i tribunes en la via pública; 

*e) assortidors de gasolina. 

Art. 31. L'ús es qualificar& d'anormal quan no sigui 
conforme a la destinació dels béns. 

Secció 2a. Concessions de béns de domini públic 

Art. 32. 1 .  Els usos privatiu i anormal dels béns d'ús 
públic exigiran la prbvia concessió administrativa re- 
gulada en el **Reglament de Béns de les Corporacions 
locals, en les normes comunes d'aquesta secció, i per 
les especials que per a cada supbsit s'estableixin en 
I'Ordenan~a corresponent o en el plec de condicions, 
que no podran estar en contradicció amb les esmenta- 
des normes, perd si complementar-les. 

*Derogats per la "Modificació parcial de les normes reguladores 
de les actividats desenvolupades a la via pública" de 15-7-87 (GM 
núm. 32 de 20-12-87). 

**Ara Reglament de Béns de les Entitats locals de 13-6-86 (BOE 
7-7-86). 

2. Aquestes concessions s'atorgaran: 

b) per sol-licitud dels particulars. 

Art. 33. Les concessions s'atorgaran sempre de ma- 
nera que els usos privatius o &ormals que es conce- 
deixin no impedeixin o dificultin greument la normal 
circulació de vianants i vehicles. 

I- Concessions d'iniciativa municipal: 

Art. 34. Les concessions de béns de domini públic 
que 1'Ajuntament consideri convenient de promoure 
exigiran: 

lr. Informe de les Juntes municipals de Districte, so- 
bre el nombre, distribució i característiques generals 
dels usos projectats, quan no es tracti d'instal.lacions o 
serveis previstos en el Programa d'actuació vigent. 

2n. Redacció, pels Serveis tbcnics corresponents, de: 

a) la Membria tbcnica explicativa de la seva utilització 
i finalitats, del seu caracter normal o anormal, i justifi- 
cativa de la seva convenikncia o necessitat; 

b) quan procedeixi, de l'avantprojecte de les obres que 
s'han d'executar, que comprendra: membria tbcnica, 
planols de situació i dimensions de la porció de domini 
públic que s'ha d'ocupar, plhols i pressupost de l'obra, 
o model de les instal.lacions; 



c) valoració raonada de la part de domini públic que 
s'hagi d'ocupar, tenint en compte les circumsthncies 
de fet i de dret concorrents, com ara la situació i ex- 
tensió dels béns, les edificacions i instal.lacions exis- 
tents, la qualitat i antiguitat dels materials, les moda- 
litats jurídiques i cirregues que, si s'escaigués, hi 
hauria, i totes aquelles circumsthncies que puguin in- 
fluir en la valoració; com tambC l'estimació del dany 
o perjudici que s'ocasionés per virtut d'ús anormal, si 
n'hi hagués; 

d) plec de condicions que hagi de regir per a la concessió, 
en el qual constar2 especialment un barem amb la con- 
creció dels criteris valoratius dels factors sobre els quals 
recaurh la licitació segons allb que disposa l'art. 40. 

3r. Acord de l'brgan competent que aprovi els docu- 
ments esmentats i convoqui l'oportuna licitació. 

4t. Exposició al públic, de conformitat amb all6 que 
disposa l'art. 24 del Reglament de contractació. 

Art. 35. Els licitadors, si escau, hauran de presentar 
el projecte complet de les obres que s'hagin de realit- 
zar, que desenvolupi i completi l'avantprojecte de 
1'Ajuntament. 

n- Concessions promogudes per particulars 

Art. 36. 1. Els particulars que per iniciativa prbpia 
pretenguin obtenir una concessió de béns de domini 
públic presentaran una sol.licitud en la qual s'expressi 
concretament: 

lr. Finalitat específica de l'ocupació o instal-lació. 

2n. Lloc i superfície que es desitgi ocupar. 

3r. Croquis de la instal.laci6. 

4t. Termini de l'ocupació. 

5&. Organització i funcionament, i tarifes que es propo- 
sen, si escau. 

62. Carhcter normal o anormal que es consideri que té 
l'ocupació. 

2. La sol-licitud haurh d'anar sempre acompanyada de 
la Membria prevista en *l'art. 65, si escau, en el "74.a) 
del Reglament de Béns de les Corporacions locals. 

Art. 37. Les sol.licituds dels particulars per a usos 
privatius se sotmetran a informe de les Juntes munici- 
pals dels Districtes afectats. 

Art. 38. Si la Corporació admet la sol.licitud a t rh i t ,  
s'observarii all6 que es disposa en **l'art. 66 i següents 
del Reglament de Béns de les Corporacions locals. 

Art. 39. L'Ajuntament no subvencionar2 ni conce- 
dir& bonificacions fiscals de cap mena a les concessions 
d'iniciativa particular. 

*Ara arts. 82 i 91.a) del Reglament de Béns de les Entitats locals, de 
13-6-86 (BOE 7-7-86). 

**Ara art. 83 i següents del Reglament de Béns de les Entitats locals, 
de 13-6-86 (BOE 7-7-86). 



I11 - Normes comunes: 

Art. 40. * 1 .  La licitació es realitzar2 per concurs- 
subhasta. 

2. En el primer cas la licitació versar2 sobre els factors 
que es determinin expressament per a cada supbsit, i si 
no estan determinats, es valoraran conjuntament: el 
termini de la durada, el c2non que ofereixin d'abonar a 
l'Ajuntament, les tarifes dels serveis que s'hagin de 
prestar, quan escaigui, i la resta de factors que es consi- 
deri convenient d'incloure-hi. 

**3. Si la licitació es realitza per concurs-subhasta, el 
Plec de condicions determinar2 concretament les con- 
dicions exigides perqub els concursants siguin admesos 
a la fase de subhasta, com també la durada de la con- 
cessió i les tarifes dels serveis que s'hagin de prestar, 
aspectes que seran obligatoris per a tothom i exclosos 
de la licitació. 

La subhasta recaura exclusivament sobre el c h o n  que 
s'hagi de satisfer. 

**Art. 41. Les concessions seran atorgades: 

a) pel Consell Plenari, en el cas que els béns objecte de 
la concessió tinguin un valor superior a 1' 1 % del Pres- 
supost ordinari; si la concessió s'atorga amb carhcter 

*Segons RD Leg. 787186, de 18.4 (art. 118.1), el concurs-subhasta 
ha desaparegut com a forma d'adjudicació dels contractes de les En- 
titats locals (Text refós RBgim Local). 

**Vegeu Llei Reguladora de les Bases de RBgim Local. 

gratu'it o amb una retribució inferior a l'interbs legal 
del diner; o per un penode superior a cinc anys; 

b) per la Comissió municipal executiva, quan el valor 
dels béns excedeixi de 1' 1 per 1 .O00 del Pressup,ost or- 
dinari i no sigui superior a 1' 1 %; o si s'atorga per més 
d'un any sense passar de cinc; 

c) per 1'Alcalde en la resta de casos. 

Art. 42. Sense perjudici d'allb que s'estableix en els 
Reglaments d'aplicació general, seran condicions de la 
concessió, les següents: 

a) transmissibilitat de la concessió, solament per causa 
de mort del concessionari, a favor d'aquells que acre- 
ditin que són els seus hereus o legataris, de conformitat 
amb la legislació successbria, i pel temps que manqui 
fins a l'acabament del termini de durada; 

b) les instal.lacions seran a compte i risc del concessio- 
nari, i 1'Ajuntament no subministrar2 electricitat per a 
la seva il.luminaci6, ni estar2 obligat a fer cap servei 
especial de vigilhcia; 

c) obligació del concessionari de respondre dels danys 
i perjudicis que causés als interessos municipals o a 
tercers. La responsabilitat davant de 1'Ajuntament ser2 
exigida a c k e c  de la f ian~a  constitu'ida i, en la quanti- 
tat que excedeixi de seu import, pel procediment admi- 
nistratiu de constrenyiment; 

d) la concessió solament produir2 efectes entre la Cor- 
poració municipal i el titular de la concessió, per6 no 
alterar2 les situacions jurídiques privades entre el con- 



cessionari i tercers, ni podr& ser invocada per excloure 
o disminuir la responsabilitat en qub haguessin incor- 
regut els titulars de la concessió. 

Art. 43. L'Ajuntament podra disposar la col~locació, 
en un lloc visible dels béns o instal.lacions objecte de 
la concessió, d'una placa numerada amb les caracteris- 
tiques que s'estableixin, i en la qual constin sempre les 
dates d'iniciació i acabament del termini. 

Art. 44. Les instal-lacions establertes en la via públi- 
ca en virtut de concessió de béns de domini públic hau- 
ran de suportar totes les servituds que els siguin impo- 
sades per I'AdministraciÓ municipal, amb carhcter de 
servei públic, sense que per aquest fet es puguin obte- 
nir millores en les condicions econbmiques de la con- 
cessió. 

Art. 45. 1. El plec de condicions determinar& en cada 
cas les accions o omissions que es consideraran infrac- 
cions lleus, greus o molt greus. 

2. La reincidbncia en la mateixa infracció en el trans- 
curs d'un any determinar& que aquesta es consideri de 
gravetat superior. 

"3. Les infraccions lleus seran sancionables amb multa 
de fins a 5.000 pessetes, i les greus amb multa de 
5.001 a 10.000 pessetes, sense perjudici de les que 
s'estableixen en els respectius plecs de condicions. 

*Modificacions de quanties anteriors de 250 i 251 a 5.000 pessetes 
per acord C.P. 14-3-80. 

4. Les multes es podran imposar per cada dia que per- 
duri la infracció. 

"5. Les infraccions molt greus se sancionaran amb la 
reducció de fins a la quarta part del termini de vigbn- 
cia de la concessió, la primera vegada. La reincidbncia 
en una infracció molt greu determinar& la caducitat de 
la concessió. Tot aixb sense perjudici d'allb que es 
disposa en els respectius plecs de condicions. 

Art. 46. La concessió s'extingirh per: 

lr. Transcurs del termini establert. 

2n. Revocació. 

3r. Caducitat. 

4t. Desistiment del concessionari. 

Art. 47. Un cop finalitzat el termini de la concessió, 
aquesta no tindrh, sense necessitat de requeriment, cap 
mena ni efecte, i no se'n podrh acordar la prbrroga o 
ampliació per cap concepte. 

Art. 48. L'brgan municipal competent podrh revo- 
car la concessió abans de l'acabament del termini 
establert, si ho justifiquessin circumstiincies sobre- 
vingudes d'ordre o interbs públic, mitjanqant devolu- 
ció de la part proporcional avanqada del chnon satis- 
fet i rescabalament dels danys i perjudicis quan 
escaigués. 

*Afegit segons acord C.P. de 14-3-80. 



Art. 49. 1 .  Les concessions caducaran: 

lr. Per defunció del concessionari, si, en el termini dels 
tres mesos següents a la mort, els hereus o legataris no 
manifesten la transmissió efectuada i la seva voluntat 
AP m n t i n n g r  11 m n r e c c i A  

3r. Per la interrupció, durant més de dos mesos, del 
funcionament o destinació normal de 1% concedit, 
sense causa justificada. 

4t. Per la causa prevista a l'art. 45.5. 

2. Allb que es disposa en l'apartat l r  del parhgraf ante- 
rior s'entén sense perjudici de la facultat de la Corpo- 
ració de denunciar el contracte, per causa de defunció. 

Art. 50. La caducitat determinarh el cessament de la 
concessió, i no donarh dret al titular a reclamar indem- 
nització de danys i perjudicis. 

Art. 51. El desistiment per part del concessionari 
s'haurh de fer avinent a 1' Administració municipal amb 
tres mesos d'anticipació com a mínim, i no tindrh efec- 
te fins que 1'Ajuntament en notifiqui l'acceptació. El 
desistiment no donarh dret a cap mena de devolució ni 
indemnització. 

Art. 52. La declaració de caducitat o l'adopció de l'a- 
cord de l'art. 48 correspondrh a l'brgan municipal que 
hagi atorgat la concessió. 

Art. 53.1. Extingida la concessió, el titular haurh de: 

lr. Cessar en el seu Ús o ocupació. 

2n. Retirar les obres o elements que no hagin de ser 
objecte de reversió. 

3r. Reposar els elements urbanístics afectats per 1'6s 
autoritzat al seu estat inicial, i rcparar, si escau, els danys 
causats, prbvia autorització municipal i sota la inspec- 
ció dels Serveis tkcnics competents. 

2. Si l'interessat no compleix allb que es disposa en 
el parhgraf anterior, 1'AdministraciÓ serh qui ho porti 
a terme, per via administrativa i a c k e c  de l'inte- 
ressat. 

Les llicbncies que no siguin atorgades, per delegació 
de 1' Alcaldia, pels Presidents de les Juntes municipals 
de Districte, com també les concessions a les quals 
es refereix aquesta Ordenanqa, es comunicaran a les 
Juntes municipals corresponents perquk en prenguin 
coneixement. 

Els usos autoritzats amb anterioritat a la data de vi- 
gbncia d'aquesta Ordenanqa, es regiran per les condi- 
cions expressades en les llicbncies, autoritzacions o 
concessions que, en cada cas, s'haguessin atorgat. 



Queden derogats els arts. 33 i 34 parigraf 1; 35 pa- 
rigrafs l i 2; del 36 al 43 i del 69 al 79, tots inclusiva- 
ment, de la vigent Ordenanqa de Policia de la Via Pú- 
blica de 10 d'abril de 1964 i totes aquelles disposicions 
que s'oposin a allb que es disposa en aquesta Orde- 
nanGa. 




