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TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB 
MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, 

PUNTALS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3g 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’us públic amb mercaderies, materials de construcció, 
runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues que es 
regirà per la present Ordenança fiscal. 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial de 
terrenys d’us públic local amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, 
puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues, que s’especifica en 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: 
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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. 
 
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 contingudes a 
l’annex 1 d’aquesta ordenança. 
 
Article 7è. Acreditament 
 
1.La taxa s’acreditarà quan s’iniciï  la utilització privativa o 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 procedir al gaudiment de 
l’aprofitament especial esmentat. 
 
3.Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar llicència, 
l’acreditament de la taxa té lloc en el moment  de l’inici d’aquest aprofitament. 
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Article 8è. Període impositiu 
 
El període impositiu és el temps durant el qual s’ha efectuat el gaudiment de 
l’aprofitament especial. 
 
Article 9è. Autoliquidació 
 
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’acord d’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.- Quan es sol·liciti autorització per a gaudir de l’aprofitament especial, s’adjuntarà 
plànol detallat de l’aprofitament, es declararan les característiques del mateix i es 
presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa. Un 
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. 
 
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 
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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. 

 
Article 11è. Condicions generals per a l’aplicació de l’ordenança 
 

1. Qualsevol ocupació de la calçada (zona de circulació) haurà de tenir 
senyalització gràfica i lumínica. 

 
2. En el moment de sol·licitar els permisos adients, s’haurà d’indicar quina serà la 

data d’inici i la data d’acabament de l’ocupació.  
 
3. No es podrà ocupar indiscriminadament la vorera. S’hauran de crear, sempre que 

sigui possible, passos adequats entre les bastides i amb marquesines de 
protecció. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present Ordenança fiscal, ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada a Cubelles, el 16 de novembre de 1998, i modificada posteriorment en els 
Plens dels dies 9/11/99, 13/11/00, 21/12/2001, 17/11/2003, 28/12/04 i 03 de novembre 
de 2005. Començarà a regir el dia 1 de gener de 2006 i es mantindrà vigent fins la 
seva modificació o derogació expressa. 
 
 
La Secretària accidental,     Vist i plau       
        L’Alcaldessa presidenta, 
 
   
 
 
 
 
Gemma Parra i Masip     Rosa M. Fonoll i Ventura 
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ANNEX 1: TARIFES 
 

1 MATERIALS, RUNES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANNEXES A 
LA CONSTRUCCIÓ 

€ 

 
a) Ocupació del domini públic municipal amb runes, materials de 

construcció, sorra i similars (€/m2/dia o fracció) ..........................................  
 

 
 

 2,75 

 
b) Runes en sac o en contenidor (€/m2 o fracció) 

- Per setmana o fracció ...............................................................................  
- Per mes o fracció ......................................................................................  

Nota: Les empreses gestores de runes amb conveni amb l’Ajuntament 
gaudiran d’una reducció de fins al 50% d’aquesta taxa 

 

 
 

  5,45 
  26,95 

 
c) Ocupació del domini públic municipal amb altres instal·lacions 

annexes a la construcció (€/m2/dia o fracció) ..............................................  
 

 
 

 2,75 

2 TANQUES € 

 
a) Ocupació amb tanques, puntals, caixes de tancaments i altres 

elements o instal·lacions anàlegs (€/ml o fracció): 
- Els 4 primers mesos: ................................................................................  
- Els 4 mesos següents, del 5 al 8: .............................................................  
- Els 4 mesos següents, del 9 al 12: ............................................................  
- Per cada mes següent o fracció: ............................................................... 

 
 
   

3,45 
  5,55 
  6,95 

 12,15 
 

3 TANQUES PUBLICITÀRIES € 

 
a) Tanques de publicitat: (€/ m²/ o fracció): 

- Al dia .........................................................................................................  
- Al mes .......................................................................................................  
- A l’any .......................................................................................................  
 

 
 

1,35 
32,85 

339,25 

4 BASTIDES € 

 
a) Els 5 primers mesos, (€/m2 o fracció): ........................................................  
b) Per cada mes següent: ...............................................................................  
 

 
  2,50 
  4,00 
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5 GRUES € 

 

Volada de braços o plomes de grues, (€/unitat/mes o fracció): ........................  

* Recàrrec 25% per ocupació a partir del 4r mes 
* Recàrrec 50% per ocupació a partir del 7è mes 
* Recàrrec 100% per ocupació superior al 10è mes 

 
 

19,45 
 
 
 

6 OCUPACIÓ AMB VEHÍCLES € 

 

Ocupació de la via pública amb vehicles que suposin la interrupció total o 
parcial de la circulació, en calçada o en illa de vianants: 

- Les 2 primeres hores o fracció .......................................................................  
- De 2 a 4 hores ................................................................................................  
- De 4 a 8 hores ................................................................................................   
- De 8 a 12 hores ..............................................................................................  
- De 12 a 24 hores ............................................................................................  

 
 
 
 

 26,90 
 59,15 
91,40 

123,65 
161,30 

QUOTA MÍNIMA TARIFES 1, 2, 3, 4 I 5 32,25  
 

 


