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TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES 
I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA 

 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.l del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el 
que disposen els articles 15  a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa 
per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa que es 
regirà per la present Ordenança fiscal. 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que té 
lloc mitjançant l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, 
en els supòsits previstos a l’article 6 d’aquesta Ordenança. 
 
Article 3r. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es 
refereix l’article 35 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les llicències, 
o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització 
corresponent. 
 
Article 4t. Responsables 
 
1.Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin 

causants d'una infracció tributària o que collaborin a cometre-la. 
 
2.Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix 
l’article 35 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves 
respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats. 
 
3.En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries 
pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles 
solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat. 
 
4.Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran 
subsidiàriament dels deutes següents: 
 
a)Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció. 
b)Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 
c)En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions 
tributàries pendents en la data de cessament. 
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5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst 
a la Llei General Tributària. 
 
6. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que hagin sol·licitat la llicència per a 
gaudir dels aprofitaments especials en exercici d’explotacions i activitats econòmiques, 
podran exigir-se a les persones que succeeixin al deutor en l’exercici de l’activitat 
econòmica. 
 
7. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, prèvia conformitat 
del titular actual, podrà sol·licitar de l’Ajuntament certificació dels deutes per taxes 
dimanants de l’exercici de l’explotació esmentada. Cas que la certificació s’expedeixi amb 
contingut negatiu, el Sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels deutes existents en 
la data d’adquisició de l’explotació econòmica. 
 
Article 5è. Beneficis fiscals 
 
1.L’Estat, les Comunitats Autònoms i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de 
la taxa quan sol·licitin llicència per a l’ocupació de l’ús públic local amb els materials 
descrits a l’article 1 necessaris per als serveis públics de comunicacions que exploten 
directament i per a altres usos que immediatament interessen a la seguretat ciutadana o a 
la defensa nacional. 
 
2. No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
Article 6è. Quota tributària 
 
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes següents, en 
euros/ mes: 
 
1. Per metre quadrat d’ocupació: 2,48.-€/metre quadrat/mes.   
  
2. En aquells terrenys públics no pavimentats que no es pugui delimitar de forma 
permanent l’ocupació s’estableix la tarifa següent: per cada taula amb 4 cadires i un 
para-sol: 9,92 euros. 
 
La quota mínima serà la corresponent a l’import per a tres mesos. 
 
Article 7è. Acreditació 
 
1.La taxa s’acreditarà quan s’iniciï  el gaudiment de l’aprofitament especial, moment que, a 
aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa 
fou sol·licitada. 
 
2.Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa 
quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir de l’aprofitament especial. 
 
3.Quan s’ha produït el gaudiment de l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, 
l’acreditació de la taxa té lloc en el moment  de l’inici d’aquest aprofitament. 
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Article 8è. Període impositiu 
 
1. El període impositiu serà el temps durant el qual s’ha autoritzat es dugui a terme 
l’ocupació de la via pública mitjançant  taules i cadires amb finalitat lucrativa. 
 
2. Quan no s’autoritzi l’ocupació esmentada al punt anterior, o per causes no imputables al 
subjecte passiu no es pugui beneficiar de l’aprofitament sol·licitat, procedirà la devolució de 
la taxa satisfeta. 
 
Article 9è. Regim de declaració i ingrés 
 
1.- El subjecte passiu ha de practicar autoliquidació d’aquesta taxa en el moment de la 
sol·licitud de l’autorització, segons el que disposen els articles 16 i 27 del RDL 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals; en tot cas, per a retirar l’autorització i poder fer-la efectiva, ocupant el domini 
públic, caldrà acreditar el pagament de la taxa. 
 
2.- L’autoliquidació a que es refereix el paràgraf anterior, tindrà el caràcter de liquidació 
provisional. 
 
3.- Per a dur a terme l’autoliquidació esmentada, s’aplicaran les tarifes contingudes a 
l’article 6. El funcionari municipal competent, prestarà l’assistència necessària per a 
determinar el deute. 
 
4.- Al fonamentar-se la gestió tributària en un sistema d’autoliquidació, el procediment de 
comprovació i correcció de les eventuals infraccions tributàries s’iniciarà necessàriament 
una vegada practicada pel subjecte passiu la corresponent autoliquidació definitiva. 
L’esmentat procediment es farà per part dels Serveis d’Inspecció Tributària de la 
Hisenda municipal, d’ofici i a suggeriment de l’òrgan gestor de l’autorització, mitjançant 
peça separada diferent de l’expedient principal de la concessió de l’autorització; la 
intervenció dels Serveis d’Inspecció tindrà per objecte comprovar els valors declarats pel 
subjecte passiu i iniciar, si procedís, el corresponent procediment sancionador per 
infracció tributària. 
 
5. Es podrà confeccionar un padró anual a partir de les dades de les sol•licituds 
presentades l’any anterior i s’exclouran d’aquest els interessats que hagin sol•licitat 
expressament la no inclusió en el mateix.  
 
Per als contribuents inclosos en el padró el pagament es realitzarà en 4 fraccions per 
ocupacions anuals i per períodes d’ocupació iguals o superiors a sis mesos el pagament 
es realitzarà en dos terminis. Les dates de pagament de les fraccions seran d’acord amb 
allò que estableixi el calendari fiscal de l’exercici. 
 
En cas de noves concessions o baixes, es realitzarà un prorrateig per períodes de tres 
mesos.  
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Article 10è. Gestió per delegació 
 
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes 

contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer 
l'Administració delegada. 

 
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 

aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius 
amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades 
d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.   

  
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió 

Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General 
de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos 
locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que 
delegaren les seves facultats en la Diputació. 

 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada a 
Cubelles, el 16 de novembre de 1998, ha estat modificada en el Plens de dates 9/11/99, 
13/11/00, 21/12/01, 18/11/2002, 17/11/2003, 28/12/04 , 03/11/05 ,13/11/2006 , 15/12/2008, 
21/10/2014 i 17/07/2018. Començarà a regir a partir del dia 25 de setembre de 2018 i es 
mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. 
 
 
La Secretària general,     Vist i plau       
                  L’Alcaldessa presidenta, 
 
   
 
 
 
Carme López-Feliu i Font     Rosa M. Fonoll i Ventura 
 


