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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18  
  

TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL  
DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL   

  
  
  
Article 1. 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 de Règim Local, els articles 6.1 i 8. 1a.) del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de  
Règim Local de Catalunya, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del 
Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament de Sant Cugat del Vallès estableix la taxa per la 
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal, que es regeix per aquesta 
ordenança fiscal, les normes de la qual s’ajusten al que preveu l’article 20 en relació a l’article 
24.2, ambdós de l’esmentada Llei reguladora de les Hisendes Locals.  
  
  
Article 2. FET IMPOSABLE I OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR  
 
2.1. Fet Imposable  
  
Constitueix el fet imposable la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic 
municipal, quan l’esmentat aprofitament produeixi restriccions a l’ús públic o tingui per finalitat un 
benefici particular, encara que no concorri aquesta restricció.  
  
Als efectes d’aquesta ordenança, els usos i aprofitaments de la via pública i altres terrenys i 
equipaments d’ús públic es classificaran en els següents grups:  
  

GRUP I - Per la remoció  de la calçada i vorera de la via pública i en terrenys d’ús públic 
(formal).  

  
GRUP II - Per l’ocupació de la via pública i terrenys d’ús públic per actes i/o activitats 
comercials, lúdiques, esportives o culturals amb parades,  circs,  quioscos, premsa 
escrita amb caràcter gratuït, taules de cafè i altres.  
  
GRUP III - Per l’ocupació de la via pública i terrenys d’ús públic amb mercaderies, 
tanques, bastides i altres similars.  

  
GRUP IV - Per l’entrada de vehicles a edificis o terrenys a través de la via pública, 
reserves per aparcament, càrrega o descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.  

  
GRUP V - Per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en determinades vies 
públiques municipals.  
  
GRUP VI – Aprofitament i/o ocupació del domini públic derivat de la instal·lació o 
utilització de caixers automàtics o caixers permanents de les entitats bancàries o 
comercial o altres instal·lacions anàlogues.   
  
GRUP VII – Per l’ús privatiu, total o parcial, d’immobles i equipaments municipals.  
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2.2. Obligació de contribuir  
  

  
1.Aquesta taxa es meritarà en el moment que s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament 
especial del domini públic municipal, encara que no s’hagi sol·licitat o obtingut la 
corresponent llicència o autorització, sempre que l’ocupació i/o aprofitament siguin 
legalitzables i sense perjudici de les responsabilitats que puguin derivar-se de les infraccions 
eventualment comeses.    
  
2. S’estableix la meritació periòdica de les taxes dels aprofitaments especials o ús privatiu 
del domini públic, quan el període mínim d’ocupació o l’ús d’aquest fos d’un any i hagués 
estat concedida la preceptiva autorització. Aquest tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el 
període impositiu comprendrà l’any natural, llevat dels supòsits d’inici o cessament en la 
utilització privativa, l’aprofitament especial o l’ús del servei o activitat, en aquests casos el 
període impositiu s’ajustarà a aquestes circumstàncies, calculant-lo des del 1r. dia del 
trimestre que es produeixi l’alta o cessament de l’ocupació.  
  

Article 3. SUBJECTES PASSIUS I RESPONSABLES  
  
3.1. Estan obligats al pagament de les taxes com a contribuents, les persones físiques o 
jurídiques següents:  
  

a) Els titulars de llicències o autoritzacions per ocupar el domini públic municipal.  
b) Els propietaris o usufructuaris dels edificis o terrenys que utilitzin la vorera per entrar-hi 

els vehicles mitjançant gual, per reserva d’aparcament per càrrega o descàrrega.  
c) Els titulars de les llicències d’obres que necessitin gual reserva i qualsevol altres tipus 

d’ocupació de vorera, calçada o terreny d’ús públic.  
d) Els que en general gaudeixin, utilitzin i aprofitin especialment el domini públic local en 

benefici particular, conforme els supòsits previstos en l’article 20.3 del Text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals.  

  
  
3.2. Responsables  
  
1- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques i jurídiques a les que es refereixen l’article 42 de la Llei general tributària.  
  
2- Seran responsables subsidiaris les persones físiques i jurídiques, amb el supòsit i abast 
que assenyala l’article 43 de la Llei general tributària.  
  
  
  
Article 4. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS  
  
4.1. Exempcions  
  
Estan exempts del pagament dels drets assenyalats en la present ordenança els aprofitaments 
inherents als serveis públics relatius a la seguretat ciutadana i defensa nacional o els de les 
comunicacions que explotin l’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals.  
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Estaran exempts de pagament de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de la 
via pública i de carrers d’ús públic la reserva d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, 
que s’atorgui mitjançant llicència municipal en compliment dels articles 69 i 162 de l’ordenança 
de convivència ciutadana.  
  
Estan exempts del pagament dels drets assenyalats els ens dependents de l’Ajuntament de Sant 
Cugat. Aquesta exempció no els eximeix de comunicar l'ocupació de la via pública per tal de 
poder gestionar la disponibilitat d'espai, els tipus d'activitats i freqüència en la que es produeixen.  
  
En cas que el sol·licitant formuli desistiment amb anterioritat a l’ocupació de la via pública estarà 
exempt de pagament.  

  
4.2. Bonificacions  
  
4.2.1.- En cas que la via pública ocupada per la instal·lació de terrasses concorrin 
característiques que siguin desfavorables a la utilització de l’espai (poca amplada de carrer, 
pendent, paviment irregular, trànsit rodat), la Junta de Govern podrà concedir bonificacions de 
fins al 70% sobre la taxa d’ocupació de via pública.  
  
Les característiques que es consideren desfavorables a la utilització de l’espai i que impliquen 
una bonificació sobre la taxa d’ocupació de via pública són les següents:   
  
1. Pendent superior al 8%. El càlcul del pendent (P) es fa dividint variació de l’alçada (H) entre 

les dues corbes de nivell consecutives i més properes a la ubicació de la terrassa per la 
distància (D) entre les dues corbes. P = H/D*100  

2. Secció de carrer entre façanes de menys de 6 metres amb pas de vehicles.   
  

 -  L’escalat que s’aplicarà per al càlcul de la bonificació és el següent:  
  
1. En el cas que concorri exclusivament una de les dues condicions desfavorables (tant 
se val que sigui pendent o secció) s’aplicarà un descompte del 35% de la taxa.  
2. Si concorren les dues condicions considerades desfavorables (pendent i secció) 
s’aplicarà el descompte del 70%.    
  
Per tal de fer efectiva la bonificació caldrà sol·licitud expressa per part de la persona interessada 
adreçada a l’àmbit de mobilitat, i que el tècnic competent d’aquest àmbit redacti el corresponent 
informe valorant les característiques desfavorables i la bonificació a aplicar.  
  
  
4.2.2. - Excepcionalment, podran gaudir d’una bonificació de fins el 100% del pagament de la 
taxa per l'aprofitament privatiu de la via pública els espectacles esportius recreatius d'interès 
cultural, benèfic o social, els quals restaran sempre obligats de proveir-se de la corresponent 
llicència d'activitats.   La concreció del % de bonificació a aplicar serà potestativa de la JGL en 
base a criteris d’interès de l’activitat per a la ciutat, públic objectiu al qual s’adreça l’activitat, si 
l’activitat ha rebut o no altres ajuts per part de l’Ajuntament, preu de l’entrada i nombre de 
potencials beneficiaris.   
  
Per tal de fer efectiva la bonificació caldrà sol·licitud expressa per part de la persona interessada 
adreçada a l’àmbit corresponent de Cultura o Serveis Socials, i que el tècnic competent d’aquest 
àmbit redacti el corresponent informe valorant les característiques d’excepcionalitat i la 
bonificació a aplicar.  
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4.2.3 En el cas d’ocupació de la via pública amb mercats o fires comercials, s’estableix una 
bonificació de la taxa pregada i potestativa de la Junta de Govern Local de fins al 100% d’acord 
amb els següents criteris:  
  
  

1. Si qui desenvolupa l’activitat, amb contingut comercial, és un ens local sense finalitat de 
lucre, escoles, universitats, ONG’s amb seu a Sant Cugat, inscrites al registre d’entitats, 
si l’activitat ha estat degudament autoritzada per l’Ajuntament: bonificació de la taxa 
d’ocupació de via pública del 50%.  

  
  

2. Si, a banda de l’activitat amb contingut comercial, l’entitat duu a terme en el mateix acte 
una altra activitat/s o taller/s d’accés gratuït per a la ciutadania: bonificació addicional de 
fins el 50% restant de la taxa d’ocupació de via pública. El percentatge addicional de 
bonificació es concretarà en base als següents criteris:  

  
a) Que l’activitat/s  d’accés gratuït per a la ciutadania sigui/n d’interès general per a la 

ciutat, en el sentit de promocionar econòmicament el municipi i generar atracció de 
visitants.  

b) Que l’entitat o l’empresa organitzadora de l’activitat es faci càrrec de la totalitat de 
despeses derivades de l’organització de l’activitat.  

c) Que l’entitat o l’empresa organitzadora de l’activitat aporti contraprestacions en 
relació a la gestió i implementació de l’activitat (recollida d’escombraries i neteja 
després de l’activitat, seguretat, etc.)  
  
  

3. Si la persona, entitat o ens local participant realitza una activitat amb contingut comercial 
amb les estructures amb les condicions especificades per l’Ajuntament : Bonificació del 
95%  

  
 Per tal de fer efectiva la bonificació caldrà sol·licitud expressa per part de la persona 
interessada adreçada a l’àmbit d’Economia, i que el tècnic competent d’aquest àmbit redacti el 
corresponent informe valorant les característiques d’excepcionalitat i la bonificació a aplicar. 
Aquesta bonificació no els eximeix de sol·licitar l'autorització d'ocupació de la via pública, 
L'Ajuntament dictarà resolució en funció de la disponibilitat d'espai, tipus d'activitats i freqüència.  
  
 Pel que fa a les ocupacions de la via pública amb motiu de mercats o fires comercials, 
s’estableix una bonificació del 90% de la quota tributària per als establiments comercials amb 
una superfície menor a 100m2.  
  
 Pel que fa a la Secció 2a del Grup IV a la reserva d’espai permanent a la via pública a favor 
d’una farmàcia i Centre Mèdic o sanitari, se l’aplicarà una bonificació del 40 %.  
  
4.2.4 Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el dret d’utilització o aprofitament del 
domini públic no es realitzi, serà en tots els casos procedent la devolució de l’import corresponent. 
En el cas que es realitzin obres per iniciativa pública a les vies públiques o es produeixin fets de 
qualsevol mena amb una durada superior a un mes, que afectin i impedeixin el normal 
desenvolupament del fet imposable, es podrà concedir una reducció fins el 80% de la quota 
corresponent, atenent el grau d’afectació ocasionat per aquests esdeveniments. Aquesta 
reducció es concedirà per Decret de l’Alcaldia prèvia sol·licitud de les persones afectades. En 
l’acord de concessió es fixarà el percentatge de reducció segons informe emès pels tècnics 
municipals o per la policia Local, segons la temporalitat de les obres i de manera proporcional a 
la durada de l’autorització concedida.  
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L’obligat podrà aportar documentació acreditativa de l’impacte econòmic sofert.   
  
Article 5. QUOTA TRIBUTÀRIA  
  
La quota tributària es determinarà segons els casos, en una quantitat resultant d’aplicar una tarifa 
o en altres d’una quantitat fixa assenyalada a l’efecte.  
  
Aquesta determinació es fa segons el grup de classificació que fa referència l’article 2n. d’aquesta 
ordenança.  
  
GRUP I.- PER LA REMOCIÓ DE LA CALÇADA I VORERA DE LA VIA PÚBLICA I EN 
TERRENYS D’ÚS PÚBLIC:  
Obertura de rases:   

 - En carrer pavimentat, per ml.              3,35 €  

 - En carrer sense pavimentar, per ml.              2,55 €  

 - En voreres, per ml.             3,10 €  
En tot cas, sempre que els drets fixats segons aquestes tarifes no arribin a 77,75 €  es percebrà 
aquesta quantitat amb caràcter mínim.  
Quan a conseqüència de les obres s'ampliï la infraestructura existent, les quotes anteriors es 
reduiran entre el 50 i el 75 %, segons les característiques de les obres.  
  
 GRUP II – PER L’ OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA I TERRENYS D’ÚS PÚBLIC PER  
ACTES I/O ACTIVITATS COMERCIALS, LÚDIQUES, ESPORTIVES, O CULTURALS AMB 
PARADES, CIRCS, QUIOSCOS, PREMSA ESCRITA AMB CARÀCTER GRATUÏT, TAULES 
DE CAFÈ I ALTRES.  
  
Secció 1a   
  
Terrasses annexes a establiments d’hostaleria, restauració o assimilats:  
  
- Mòdul (el mòdul bàsic consta de taula i màxim 4 cadires).   
  

Categoria de carrer  Temporada d’estiu  
(1/4 al 15/10)  
(Per mòdul)  

Temporada anual 
(1/1 al 31/12)  
(Per mòdul)  

Especial  108,60 €  144,80 €  
1a   93,65 €  124,85 €  
2a  62,45 €  99,95 €  
3a  43,75 €  62,45 €  
4a o 5a  31,20 €  43,75 €  

  
- Elements annexos a terrasses:   
  

  Temporada d’estiu  
(Per m²)  

Temporada anual 
(Per m²)  

Voreres  63,80 €  85,10 €  
Carrers i altres zones 
de vianants  

85,05 €  113,40 €  

  
Les categories es determinen d’acord a l’annex de carrers categoria “Gual”. Relació que es pot 

trobar a la següent adreça electrònica https://www.santcugat.cat/files/651-

11182fitxer/AnnexCarrers.pdf  
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En el moment en que el particular faci la petició d’autorització (anual o de temporada) haurà de 
fer constar expressament la voluntat de mantenir-ho pels anys vinents mentre no es revoqui o 
modifiqui la sol·licitud. L’Ajuntament farà la renovació anual de forma automàtica, sempre que no 
es produeixi cap impediment, ni es presenti cap limitació de l’autorització, ni existeixin deutes 
tributàries del titular amb l’administració municipal.  

Aquells titulars d’autorització que no vulguin mantenir-la o vulguin fer variacions hauran de 
comunicar-ho abans del 20 de març de l’any en curs.  

Es liquidarà la part proporcional en fraccions no inferiors a un mes, prèvia sol·licitud de 
l’interessat, quan:  
  

- Es sol·liciti la terrassa amb la temporada demanada ja començada  
- Es sol·liciti la supressió de la terrassa o el canvi de nom del titular  
- Hi hagi qualsevol impediment que faci impossible la instal·lació de la terrassa en el lloc 

sol·licitat i no es pugui ubicar provisionalment en un lloc proper.   
  

    

 Secció 2a    

Vetlladors/ Tarimes:  

Concessió anual, per m2.   

- En carrers especial i 1a categoria                92,40 €   

- En carrers de 2a categoria                     80,90 €   

- En carrers de 3a categoria              63,55 €   
- En carrers de 4a categoria               46,25 €   

Les categories es determinen d'acord a l’annex de carrers categoria “Gual”.    

Secció 3a    

1. Quioscos d’instal·lació anual:    

 - Per m². i any en carrers de 1a., 2a. i 3a. categoria         161,75 €   - Per m². i any resta de 

carrers          121,35 €   

Les categories dels carrers es determinen d’acord amb l’ ordenança fiscal número 3 (I.A.E) i es  
 poden prorratejar per trimestres.  

2 - Quioscos de l’ONCE per any          181,45 €   

Secció 4a    

Parades de venda (de massa fregida, llaminadures etc.)     

- En carrer de  1a., 2a. i 3a. categoria, per any         402,20 € - La resta de carrers, per 

any         322,45 €   

Les categories dels carrers es determinen d'acord amb l' ordenança fiscal número 3 (IAE).           

Secció 5a    

 Parades i/o quioscs de venda de productes pirotècnics:    

 -  Caseta en terreny de titularitat pública         509,05 €  

    
Secció 6a   
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Teatres, circs i altres espectacles ambulants:  

- Fins a 50 m². per mes o fracció                                                                                     207,90 €  

- Més de 50 m². fins a 150 m². per mes o fracció                                                            267,35 €  

- De 150 m². a 300 m². per mes o fracció                                                                        415,85 €  

- Més de 300 m². per mes o fracció                                                                                 475,20 €  

  

Inclou tots els elements annexes directament relacionats amb la instal·lació com, vehicles de 

transport, caravanes, tanques, publicitat i anàlegs.  

  
 Secció 7a  

1. Atraccions de fira, casetes, parades alimentàries i elements auxiliars:    

- Fins 30 m²:Per dia i m²               0,80 €   

- Fins 60 m²:Per dia i m²             0,65 €   

- Fins 100 m²:Per dia i m²              0,60 €   

- Fins 200 m²:Per dia i m²              0,55 €   

- Fins 300 m²:Per dia i m²              0,45 €   

- Més de 300 m²:Per dia i m²              0,40 €   

- Mínim per dia             8,55 €   

  
2. Atraccions de fira, casetes, parades alimentàries i elements auxiliars:  ocupacions de llarga 
durada.  
  

   Mes (o fracció)  Any (o fracció)  
Fins a 50 m²   204,00 €  1020,00 €  
Més de 50 m² fins a 150 m²  262,35 €  1311,75 €  
De 150 m² a 300 m²  408,10 €  2040,50 €  
De 300 m² a 500 m² i per cada 
múltiple de 500 m².  

466,35 €  2331,75 €  

  
  

Secció 8a  

1.- Ocupació via pública, parcs i jardins per rodatge d’espots publicitaris, vídeos i 
pel·lícules:  

1. 1. Ocupació via pública, parcs, jardins i altres espais d’ús públic i locals municipals per rodatge 
de vídeos i pel·lícules, amb caràcter professional o publicitari:   

- En carrers de E. i 1a. categoria i locals municipals, per dia o fracció         712,85 €   

- En carrers de 2a. i 3a. categoria, per dia o fracció         594,05 €   
- En la resta de carrers, parcs, jardins i altres espais d’ús públic, per dia o  

       475,20 €  
fracció  
 Encara que es faci el rodatge a l’interior de finques privades, si la via pública queda afectada per 
activitat col·lateral al propi rodatge s’han d’abonar aquestes taxes.  
  
1.2. Si l’ocupació de la via pública comporta el tall continuat de la mateixa i la necessitat de fer 

desviaments del trànsit la taxa s’incrementarà en un 50 % sobre els barems de l’apartat 1. 
1.  
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anterior. L’increment serà d’un 100 % en cas que afecti al transport públic de passatgers.  
  

1.3. En cas d’ocupació de diversos emplaçaments en el decurs d’un dia:  
- Si es fa l’ocupació de forma simultània, la taxa resultant serà la suma de totes les taxes, d’acord 

amb el barem de l’apartat 1. 1. anterior.  
- Si es fa l’ocupació de forma successiva en el temps, la taxa resultant serà la que correspongui 

al carrer de més categoria, d’acord amb el barem de l’apartat 1. 1. anterior.  
  
1.4. Reserva de lloc corresponent al sol·licitant. En cas de necessitar l’actuació continuada de la 
Policia Local s’ha d’abonar la taxa corresponent per aquest servei.  

Les categories es determinen d'acord a l’annex de carrers categoria “Gual”.  

2.- Ídem per sessions fotogràfiques a via pública, parcs, jardins i altres espais d’us públic 
i locals municipals. Amb caràcter professional o publicitari.  
  
2.1. Ocupació via pública, parcs, jardins i altres espais d’ús públic i  locals municipals per a 
sessions fotogràfiques, amb caràcter professional o publicitari:   

- En carrers de E. i 1a. categoria i locals municipals, per dia o fracció         475,20 €   

- En carrers de 2a. i 3a. categoria, per dia o fracció         356,45 €   
- En la resta de carrers, parcs, jardins i altres espais d’ús públic, per dia o  

       237,65 €  
fracció  
 Encara que es faci la sessió fotogràfica a l’interior de finques privades, si la via pública queda 
afectada per activitat col·lateral a la pròpia sessió fotogràfica s’han d’abonar aquestes taxes.  
  
2.2. Si l’ocupació de la via pública comporta el tall continuat de la mateixa i la necessitat de fer 

desviaments del trànsit la taxa s’incrementarà en un 50 % sobre els barems de l’apartat 2. 
1. anterior. L’increment serà d’un 100 % en cas que afecti al transport públic de passatgers.  

  

2.3. En cas d’ocupació de diversos emplaçaments en el decurs d’un dia:  
- Si es fa l’ocupació de forma simultània, la taxa resultant serà la suma de totes les taxes, d’acord 

amb el barem de l’apartat 2. 1.) anterior.  
- Si es fa l’ocupació de forma successiva en el temps, la taxa resultant serà la que correspongui 

al carrer de més categoria, d’acord amb el barem de l’apartat 2. 1.) anterior.  
2.4. Reserva de lloc corresponent al sol·licitant. En cas de necessitar l’actuació continuada de la 
Policia Local s’ha d’abonar la taxa corresponent per aquest servei.  
Ocupació de la via pública amb motiu d’un rodatge (vídeo/fotografia) amb baixa incidència sobre 
la via pública (vehicles de transport de material, trípode...)  
  

En carrers de categories especial i 1a, per dia o fracció, fins a 10 metres                   142,55 €  

En carrers de categories 2a i 3a, per dia o fracció, fins a 10 metres                            118,80 €  

En la resta de carrers per dia o fracció, fins a 10 metres                                                95,05 €   

  
Les categories es determinen d'acord a l’annex de carrers categoria “Gual”.    

  
3.- Publicitat estàtica (pancartes i banderoles)  

  

C Col·locació de pancartes    

P      - Per setmana o fracció           12,35 €   

      - Per mes o fracció           42,20 €   

. Col·locació de banderoles o similars  
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P      - Per suport (o fanal) Per setmana o fracció                          5,30 €   
      - Per suport (o fanal) Per mes o fracció                        12,75 €   

4.- Publicitat dinàmica: per metre lineal/dia            25,40 €  

5.- Per publicitat instal·lada a espais de domini públic per m2/setmana                 10,80 €  6.- 
Cartells publicitaris Mupis (marquesines parades de bus) preu per              37,85 €  
Una cara/setmana  

Pel que fa als apartats 3, 4, 5 i 6 l’aplicació d’aquesta taxa només serà subjecta quan siguin 
promogudes campanyes que mostrin un missatge de caire comercial i/o susceptibles de             
produir rendes.   

  
Secció 9a. Parades en espais públics en ocasions de fires, mercats i festes tradicionals.  
  
1.- Per la instal·lació de parades de caràcter comercial a la via pública amb motiu de festes 
tradicionals ( Sant Medir, Sant Jordi, Sant Ponç, Rams, Sta. Llúcia i Reis, etc.) i altres fires que 
es puguin realitzar.   
  
Per metre lineal i dia tenint en consideració que les parades fan dos metres                  25,40 €   
de fondària.                 
  
2.- Per la instal·lació de parades de fires o mercats, quant l’entitat o empresa organitzadora de 
l’activitat aporti contraprestacions en relació a la gestió o implementació de l’activitat  
(estructura, recollida d’escombraries, neteja després de l’activitat, seguretat, cabines sanitàries, 
etc.)      
  
Per metre lineal i dia tenint en consideració que les parades fan dos metres                   12,85 € 
de fondària.                                                                                                                       
  
  
3.- Per la instal·lació de parades de “Tots Sants” en espais públics per venda de castanyes i 
moniatos :  
  
- Per setmana o fracció                                                                                                       48,20 €  
- Per mes o fracció                                                                                                            120,00 €  
  
Secció 10a: Parades de venda ambulant en les zones que l'Ajuntament de Sant Cugat del  
Vallès destini als mercats setmanals, Mercadals i mercats periòdics:    

  
- Per cada metre lineal de reserva d'espai, anual    

        108,90 €

- Per cada metre lineal de reserva d'espai, semestral              59,55 €

- Per cada metre lineal de reserva d'espai, dia                2,90 €
  
Altres fires i mercats  ocasionals  
  
 - Per cada metre lineal de reserva d'espai, dia                                                                    2,90 €  

  
Secció 11a. Ocupació de les voreres, carrers de vianants i altres zones de vianants, per 
gènere i altres objectes de comerços:    
                                                                                                                                                          
-  voreres,  per m2 i any                    86,70 € 
   per m2 i mes                    11,55 € 
-  carrers i altres zones de vianants, per m2 i any               115,55 € 
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   per m2. i mes                   14,45 € 
  
En el moment en que el particular faci la petició d’autorització haurà de fer constar expressament 
la voluntat de mantenir-ho pels anys vinents mentre no es revoqui o modifiqui la sol·licitud. 
L’Ajuntament farà la renovació anual de forma automàtica, sempre que no es produeixi cap 
impediment, ni es present cap limitació de l’autorització, ni existeixin deutes tributàries del titular 
amb l’administració municipal.  
  
Aquell titulars d’autorització que no vulguin mantenir-la o vulguin fer variacions hauran de 
comunicar-ho abans del 20 de març de l’any en curs.   
  
Secció 12a.   
  
1.- Ocupació d’espais públics amb antenes de telecomunicacions.  
  
La quota tributària es calcularà en funció de l’àrea de Densitat de Població (DP) a cobrir per una 
cel·la de l’antena[1] i que serà un factor corrector amb el següents valors  
  

Tipus DP  Descripció DP  Valors  
Factor  

Corrector  
[DP]  

A  Alta Densitat  > 15.000 hab/km2  1,15  

B  Baixa densitat  < 5.000 hab/km2  0.8  

C  Densitat mitja  
Entre 5.000 hab/km2 i  

15.000 hab/km2  
1  

  
Es defineix la quota bàsica [QB] per:  
  
- Antenes de telefonia per tecnologia (GSM, DCS, 3G, 4G, etc.)         7.500€  /any  
- Radioenllaç                                                                                                  5.000€ /any  
  
- Antenes compartides segons la taula següent:  
  

Codi  
Nombre 

operadors  
(IT)  

Tram Incremental  
Resultant  

P1  1  1 x QB  7.500€  

P2  2  1,4 x P1  10.500 €   

P3  3  1,3 x P2  13.650 €   
P4  4  1,25 x P3  17.063 €   

P5  5  1,25 x P4  21.328 €   

P6  6  1,20 x P5  25.594 €   

P7  7  1,1 x P6  28.153 €   

  
A partir de 7 operadors compartint, per cada nou operador s’incrementarà en un 10% la quota 
del tram anterior.  
  
Càlcul de la quota tributària:  
Qt= QB*IT*DP  
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[1] L’Ajuntament determinarà el llindar de senyal i la superfície a partir dels quals es considera 
que l’antena dóna una bona cobertura a l’àrea d’influència.   
  
En el moment en que el particular faci la petició d’autorització haurà de fer constar expressament 
la voluntat de mantenir-ho pels anys vinents mentre no es revoqui o modifiqui la sol·licitud. 
L’Ajuntament farà la renovació anual de forma automàtica, sempre que no es produeixi cap 
impediment, ni es presenti cap limitació de l’autorització, ni existeixin deutes tributàries del titular 
amb l’administració municipal.  
  
2.- Ocupació de canalitzacions de telecomunicacions [tubs i arquetes] de titularitat 
municipal així com l’ocupació per la instal·lació d’equipaments de telecomunicacions per 
a utilització privativa.  
  

1. Per a sol·licituds d’Ocupació de Via Pública:  
  
a. Certificació de Disponibilitat d’Ocupació:                                105,20 € per informe  
b. Tramitació d’Expedient d’Ocupació de Via Pública:                  200,00 € per informe  
  

2. Per a estesa de cables i de caixes de derivació i distribució, en canalitzacions i arquetes:  
  
a. Anuals:                                                                                           0,56€/metre lineal  
b. Temporals mensuals:                                                                     0,10€/metre lineal  

   
3.- Per altres ocupacions diferents [fracció mínima, 1m2]:  
  

a. Ocupació d’espai en torre de radiocomunicacions municipal. Per antena (excepte 
telefonia mòbil)  
  

i. Anuals:                                                                                         95,45 € / m2 ii. 
Temporals mensuals                                                                             11,95 € / m2  

  
      b. Ocupació d’espai en caseta. Per Rack de comunicacions i altres elements  
  

i. Anuals:                                                                                          95,45 €/ 
m2 ii. Temporals mensuals                                                                             11,95 €/ 
m2  

  
Secció 13a. Desplaçaments mobiliari urbà (pilona, banc, paperera, jardineres, etc.)  

1 element               42,70 €  

2 elements               64,00 €  

3 elements               85,35 €  

4 elements o més             128,05 €  
  
DESPERFECTES: D’acord amb el que preveu l'article 24.5) del Text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, quan per causes 
dels aprofitaments regulats en aquest grup III, es produïssin desperfectes en el paviment, voreres 
o altres instal·lacions de la via pública, els titulars de les llicències o al pagament hauran de 
procedir al reintegrament total de les despeses de reconstrucció i reparació d'aquests 
desperfectes o reparar els danys causats, que seran en qualsevol cas, independents dels drets 
liquidats pels aprofitaments realitzats.   
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GRUP III - PER L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA I TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB 
MERCADERIES, TANQUES, BASTIDES I ALTRES SIMILARS    
  
Secció 1a: Mercaderies, tanques, bastides i altres similars:  
  
(La taxa serà la resultant de multiplicar la fracció obtinguda de les taules següents per la 
superfície de l’ocupació pública i per al número de  dies naturals d’ocupació)   
  

1 - En actuacions no vinculades a altres expedients (m2 o fracció/dia):   
 Per dia   Per dia   Per dia   Per dia   
   (< 1 mes) (d’1 a 3 mesos) (de 3 a 6 mesos) (>6 mesos)  
Carrer de categoria especial i 1a cat.  1,22 €      - 25%  -50%   -75% 
Carrer de 2a i 3a categoria  0,61 €  - 25%  -50%   -75% 
Carrer de 4a categoria i resta  0,31 €  - 25%  
  
  
2 - En actuacions vinculades a expedients d’obres (m2 o fracció/dia)  

-50%   -75% 

 Per dia   Per dia   Per dia   Per dia   
  (< 1 mes) (d’1 a 3 mesos) (de 3 a 6 mesos) (>6 mesos)  
Carrer de categoria especial i 1a cat.  1,00 €  - 25%  -50%   -75%  
Carrer de 2a i 3a categoria  0,5 €  - 25%  -50%   -75%  
Carrer de 4a categoria i resta   0,25 €  - 25%  -50%   
  
3 - Ocupació de voreres o calçada per contenidors: per cada contenidor  
  
  

-75%  

3.1. Per col·locació de contenidor en la via pública:  
  

Expedient tramitat conjuntament amb obra menor    Gratuït  

En expedient independent, per unitat    9,45 €  

  
 Inclou el possible tall de carrer per posar i treure el contenidor, sac de runa o similar En aquest 
apartat no s'aplica la quota mínima establerta amb caràcter general a l'ordenança.  
  

3.2. Per període de temps en la via pública:  
  
Per cada contenidor o similar:  
Carrer de categoria especial i 1a  

Per dia   Per setmana   Per mes 

cat.  4,45 €   26,25 €   87,60 €  

Carrer de 2a i 3a categoria  3,70 €   16,75 €   74,50 €  

Carrer de 4a categoria i resta  
  
Per cada sac de runa o similar:  

3,05 €   13,15 €   52,65 €  

(50% respecte als contenidors)    
Carrer de categoria especial i 1a  

       

cat.  2,15 €   12,65 €   42,20 €  

Carrer de 2a i 3a categoria  1,80 €   8,20 €   35,85 €  

Carrer de 4a categoria i resta  1,50 €   6,30 €   25,30 €  

Les categories es determinen d'acord a l’annex de carrers categoria “Gual”.  
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DESPERFECTES: D’acord amb el que preveu l'article 24.5) del Text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, quan per causes 
dels aprofitaments regulats en aquest grup III, es produïssin desperfectes en el paviment, voreres 
o altres instal·lacions de la via pública, els titulars de les llicències o al pagament hauran de 
procedir al reintegrament total de les despeses de reconstrucció i reparació d'aquests 
desperfectes o reparar els danys causats, que seran en qualsevol cas, independents dels drets 
liquidats pels aprofitaments realitzats.  
  

GRUP IV- PER L’ENTRADA DE VEHICLES A EDIFICIS O TERRENYS A TRAVÈS DE LA VIA 
PÚBLICA, RESERVES PER APARCAMENT I CÀRREGA I DESCÀRREGA DE 
MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA:  

Secció 1a. Per entrada de vehicles a edificis o locals mitjançant “gual”   
1.1. En aquest apartat s’inclouen l’entrada de vehicles a edificis o cotxeres particulars o 
aparcaments individuals de propietat i els que estan situats en zones o carrers particulars que 
formin part de comunitats de propietaris, que impedeixin l’aparcament de vehicles que no siguin 
propietat d’algun membre de la comunitat. - Carrer de categoria Especial, per any:  
. Fins a  3,20 ml..(18.5)    129,80 €  
. De 3,21  a   6 ml., per ml. o fracció addicional als 3 ml.    52,25 €  

. De 6,01 a 12 ml., per ml. o fracció addicional als 3 ml.    57,30 €  

. Més de     12 ml., per ml. o fracció addicional als 3 ml.    62,35 €  
- Categoria 1a., per any:     

. Fins a 3,20  ml..    104,30 €  

. De 3,21  a   6 ml., per ml. o fracció addicional als 3 ml.    42,05 €  

. De 6,01 a 12 ml., per ml. o fracció addicional als 3 ml.    45,85 €  

. Més de     12 ml., per ml. o fracció addicional als 3 ml.    49,65 €  

- Categoria 2a., per any:     

. Fins 3,20  ml..    67,50 €  

. De 3,21  a   6 ml., per ml. o fracció addicional als 3 ml.    26,75 €  

. De 6,01 a 12 ml., per ml. o fracció addicional als 3 ml.    29,30 €  

. Més de     12 ml., per ml. o fracció addicional als 3 ml.    33,15 €  
- Categoria 3a., per any:     

. Fins a 3,20   ml.    48,40 €  

. De 3,21  a   6 ml., per ml. o fracció addicional als 3 ml.    20,45 €  

. De 6,01 a 12 ml., per ml. o fracció addicional als 3 ml.    21,60 €  

. Més de     12 ml., per ml. o fracció addicional als 3 ml.    22,95 €  
- Categoria 4a., per any:     

. Fins a 3,20   ml.    40,75 €  

. De 3,21  a   6 ml., per ml. o fracció addicional als 3 ml.    16,60 €  

. De 6,01 a 12 ml., per ml. o fracció addicional als 3 ml.    17,80 €  

. Més de     12 ml., per ml. o fracció addicional als 3 ml.    19,15 €  
S'aplicarà el tram que correspongui en funció de la longitud del gual i la categoria del carrer.  

Segons el nombre de places de l'aparcament al qual dóna accés el gual, llevat dels casos en què 
es tributi per l'Impost d'Activitats Econòmiques, que en aquest cas s'aplicarà el coeficient 1, 
s'aplicaran els següents coeficients:  

Nombre de places  Coeficient 
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d’  01 a 03  1,0  

de 04 a 09  1,5  
de 10 a 49  2,0 
Més de 50  2,5 

  
En cas d'alta nova, aquestes tarifes es prorratejaran per trimestres naturals.  
  
1.2  En aquest apartat s’inclouen les entrades de vehicles a garatges , locals i centres comercials 
per a la seva vigilància, serveis de greixatge, de rentat, banyat de petroli, provisió de carburants 
i altres tipus de serveis similars.  

- Sobre les quotes que resultin de l’aplicació del barem i tarifes de l’apartat anterior 1.1., 
s’aplicarà un coeficient corrector d’aprofitament de l’1,10.  

1.3  En aquest apartat s’inclouen les entrades de vehicles a garatges o aparcaments comercials 
per a la seva vigilància mitjançant preu per temps d’estacionament.  

- Sobre les quotes que resultin de l’aplicació del barem i tarifes de l’apartat anterior 1.1., 
s’aplicarà un coeficient corrector d’aprofitament de l’1,10.  

1.4  En aquest apartat s’inclouen les entrades de vehicles a locals de concessionaris de vehicles, 
compra-venda i tallers mecànics.  

- Sobre les quotes que resultin de l’aplicació del barem i tarifes de l’apartat anterior 1.1., 
s’aplicarà un coeficient corrector d’aprofitament de l’1,05.  

En el supòsit que l’aprofitament del gual fos limitat a 12 hores, sobre l’anterior tarifa resultant 
se l’aplicaria una reducció del 30 %.  

1.5  En aquest apartat s’inclouen les entrades de vehicles a locals comercials o industrials per a 
la càrrega o descàrrega de mercaderies.  

- Sobre les quotes que resultin de l’aplicació del barem i tarifes de l’apartat anterior 1.1., 
s’aplicarà un coeficient corrector d’aprofitament  de l’1.   

En el supòsit que l’aprofitament del gual fos limitat a 12 hores, sobre l’anterior tarifa resultant se 
l’aplicaria una reducció del 30 %.  

  
1.6 Quan la reserva sigui necessària per l’entrada i sortida de vehicles a calçades de menys de 

5 metres d’amplada, excepte els polígons industrials, es podrà concedir, sempre a sol·licitud 
dels interessats i en el lloc i espai determinats pels serveis municipals de mobilitat, un mínim 
de 5 metres de reserva en   

1.7 la part de vial contraposat al gual. La quota tributària d’aquest espai de reserva en concepte 
de contra-gual es calcularà amb la mateixa fórmula per calcular la quota tributaria dels guals, 
segons el barem per categoria de carrer, metres lineals i coeficients assenyalats en l’apartat 
1 d’aquesta secció, i s’aplicarà un coeficient multiplicador de 0,5. La senyalització i posterior 
manteniment d’aquesta anirà a càrrec de l’interessat i es col·locarà seguint les instruccions 
municipals.  

  
1.7. Quan l’amplada del gual concedit no es consideri suficient per fer amb comoditat les 
maniobres d’entrada i sortida es podrà sol·licitar una ampliació del gual. Quan, per causes 
excepcionals, en gual inferiors a 4 metres no es pugui ampliar la superfície de gual, també es 
podrà concedir, a sol·licitud dels interessats, una reserva lateral d’espai. La quota tributària 
aplicable de l’ampliació de gual i la reserva lateral s’integrarà en el càlcul de la quota de gual 
ampliant-se la longitud d’aquesta a la nova longitud total.   
  
En relació als “contraguals” i reserves laterals de gual la compra dels elements de senyalització, 
la seva col·locació i manteniment aniran a càrrec de l’interessat.   
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En aquests dos casos (1.6 i 1.7) sempre caldrà un informe tècnic favorable sobre la necessitat 
de la reserva.  
  
1.8    Quan per la realització d’una obra sigui necessària l’entrada de camions i altra maquinària 
dins de l’obra per realitzar accions tals com moviments de terres i altres similars caldrà l’obtenció 
de la llicència de gual corresponent provisional per obra.   

El càlcul de la taxa es realitzarà aplicant, a la categoria del carrer i als metres lineals de gual 
establerts en el punt primer, un coeficient multiplicador de 3.  
  
En relació als “contraguals” i “reserves laterals de gual”, si els interessats demanen col·locar 
elements dissuasius  d’aparcament, tals com pilones o altres elements similars, caldrà 
prèviament informe favorable dels serveis municipals de mobilitat, que indicaran, si s’escau, tipus 
d’element permès. La compra d’aquests elements, la seva col·locació i manteniment anirà a 
càrrec de l’interessat.  
  
Secció 2a. Per reserva d’espai a la via pública davant d’edificis i centres comercials.  
  
Reserva d’espais a les vies i terrenys d’ús públic concedits a farmàcies, clíniques amb servei 
d’urgències.  
  
    Per any i per cada ml. o fracció   
  

        . Carrers de 1a. categoria i Especials                                                  181,95 €  
        . Carrers de 2a. categoria                                          108,25 €  
        . Carrers de 3a. i 4a. categoria                                           82,75 €  

  
  
Secció 3a. Reserva especial de parada en les vies públiques i terrenys d’ús públic, 
concedit a determinades persones, per a la càrrega i descàrrega de materials davant de 
l’obra de construcció, de reformes o enderrocs d’immobles.  
  
  
   Per 1 trimestre i per ml. o fracció  

     .   Carrers de 1a. categoria i Especials                    25,44 €  
     .   Carrers de 2a. categoria                       15,08 €  
     .   Carrers de 3a. i 4a. categoria                        9,49 €  

  

Secció 4a. Altres reserves de la via pública  

  

4.1.- Reserva estacionament   o   tall parcial de carrer : (No cal desviar la circulació)  
  
  
  
  

  
fins a 15 m lineals  

                
entre 15 i 25 m lineals     
  

  
més de 25 m lineals   

Categories: 
Esp. i 1a  

20,40 € / hora  
  

30,55 € / hora  40,75 € / hora  

màxim 160 € x dia   
  

màxim 240 € x dia  
  

Màxim 320 € x dia  
  

Categories: 2a 
i 3a  

12,25 € / hora  
  

18,35 € / hora  24,45 € / hora  
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Màxim 96 € x dia  
  

màxim 144 € x dia  
  

Màxim 192 € x dia  
  

Categories:  
4a i la resta  

 Exempt  de pagament  
  

 

  
4.2.- Tall de carrer (Cal desviar la circulació)  
  
  
  

  
Tall de carrer  
  

  
Tall de carrer  (amb afectació transport urbà)   
  

Categories: 
Esp. i 1a  

30,55 € / hora  
  

61,15 € / hora  

màxim diari: 240 €   màxim diari: 480 €   
Categories: 2a i 
3a  

18,35 € / hora  
  

36,70 € / hora   

màxim diari: 144 €  
  

màxim diari: 288 € x dia   
  

Categories:  
4a i la resta  

10,20 € / hora  
  

20,40 € / hora  

màxim diari: 80 €   
  

màxim diari: 160 € x dia   
  

  
Si cal trasllats de vehicles a requeriment del sol·licitant particular que prèviament hagi comunicat 
una reserva d’estacionament a l’Ajuntament mitjançant registre i aquest no es pugui denunciar i 
retirar per infracció per no haver-se col·locat la senyalització excepcional correctament o en el 
període correcte.(Veure OF 11;Art. 5. Punt d)  
  

La reserva correspon al sol·licitant, si bé la policia local col·laborarà en allò que sigui possible. El 
desplaçament de vehicles estacionats i l’actuació continuada de la policia local comportarà el 
cobrament de les taxes corresponents.  

4.3.- Ocupació de la via pública amb motiu d’activitats diverses (dia):  
  

Parcs, jardins i altres espais d’ús públic, per dia o fracció                                             142,55 €  

En carrers de categories especial i 1a, per dia o fracció, fins a 10 metres                       142,55 €  

En carrers de categories 2a i 3a, per dia o fracció, fins a 10 metres                                118,80 €  

En la resta de carrers per dia o fracció, fins a 10 metres                                                    95,05 €  

  

L’aplicació d’aquesta taxa només serà subjecta quan siguin promogudes campanyes que mostrin 
un missatge de caire comercial i/o susceptibles de produir rendes. P 47  

  

GRUP V.- PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN 
DETERMINADES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS:  

  

1.1 Aparcament en zones regulades com a zona blava  

  

Tarifes en Zona Blava A:  
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  Estacionament de vehicle:  
Tarifes   

   15 minuts (mínim)                                            0,35€  
   30 minuts                                            0,70€  
   60 minuts                                            1,40€  
   90 minuts                                            2,10€  
  120 minuts                                            2,80€  
Anul·lació de denúncia                                           7,20 €  

  
-Etiqueta Emissions Zero: Exempció total de pagament en zona blava   
  
-Etiqueta Emissions ECO: Bonificació 50 % sobre preu zona  
  
Tarifes en Zona Blava B:  
  
S’aplicarà una tarifa doble de la tarifa establerta en la Zona Blava A.  
La tarifa d’anul·lació de denúncia també serà el doble de la tarifa establerta en la Zona Blava A.  
  
1.2  Els conductors que, havent estacionat el vehicle en una d’aquestes zones, hagin estat 
denunciats per la superació del límit horari pagat, podran enervar els efectes de la denúncia, cas 
que el temps excedit no superi   una hora del temps pel qual s’ha pagat, que serà o bé amb el 
pagament de l’anul·lació de la denúncia escanejant el codi de barres que figura a la papereta de 
la denúncia, o bé per altres mitjans electrònics de pagament.  
  
2.- Aparcaments en zones properes a parcs industrials (aparcaments dissuasius)  
  

Tarifa en Zones A                                              3,25 €   
             

Tarifa en Zones B                                              2,20 €   
  

Anul·lació de denúncia:                                                                                                         7,20 €  
  
2. 1.- Els conductors que, havent estacionat el vehicle en una d’aquestes zones, hagin estat 
denunciats per la superació del límit horari pagat, podran enervar els efectes de la denúncia, cas 
que el temps excedit no superi una hora del temps pel qual s’ha pagat, que serà o bé amb el 
pagament de l’anul·lació de la denúncia escanejant el codi de barres que figura a la papereta de 
la denúncia, o bé per altres mitjans electrònics de pagament.  
  
3.- Parada per càrrega i descàrrega de mercaderies en zones i estacionaments habilitats:  
  
3. 1.- La tarifa és zero euros, però per tal de poder efectuar el control del temps estacionat, 
els vehicles hauran d’activar el temps d’aparcament a l’inici d’aquest, des del smartphone (telèfon 
mòbil u altres tipus de dispositius amb accés a internet ) amb una de les APP, (aplicacions per 
aquets tipus de dispositius), homologades a l’efecte.  
  
3.2.- Els conductors que hagin estat denunciats per la superació del límit horari indicat en el 
senyal, podran enervar  per mitjans electrònics de pagament els efectes de la denúncia, cas que 
el temps total de parada no superi  el doble del temps permès.  
  
Anul·lació de denúncia:                                                                                                       14,40 €   
4.- Aparcaments en zones regulades com a zona verda  

4.1. Tarifes per l’estacionament de vehicle en places amb preferència als residents:  
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a. Residents a la zona:  

1 dia ..................0,20 €  
1 setmana...........1,00 €  

1 trimestre.........12,00 €/ 4 Trimestres (1 Any) 40€  

  

b. Residents a Sant Cugat del Vallès:  

1 hora.................0,70 euros  (màxim de 6 hores). Mínim de 0,35 euros  

  

c. No residents a Sant Cugat del Vallès:  

15 minuts (mínim) .........0,55 €  

30 minuts .....................1,10 €  

60 minuts .....................2,20 €  

90 minuts .....................3,30 €  

120 minuts (màxim) ..... 4,40 €  

  

Anul·lació de denúncia: 7,20 euros  

Etiqueta Emissions Zero  (vehicles elèctrics): Exempció total de pagament en Zona  
Verda  

Etiqueta Eco : 50% de la tarifa  

  

4.2. Els conductors que, havent estacionat el vehicle en zona verda, hagin estat denunciats per 
la superació del límit horari pagat, podran enervar els efectes de la denúncia, cas que el temps 
excedit no superi una hora del temps pel qual s’ha pagat, que serà o bé amb el pagament de 
l’anul·lació de la denúncia escanejant el codi de barres que figura a la papereta de la denúncia, 
o bé per altres mitjans electrònics de pagament.  

  
GRUP VI – APROFITAMENT I/O OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC DERIVAT DE LA  
INSTAL·LACIÓ O UTILITZACIÓ DE CAIXERS AUTOMÀTICS O CAIXERS PERMANENTS DE 
LES ENTITATS BANCÀRIES O COMERCIALS O ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES.  
  

Caixers d’entitats financeres amb façana al carrer  

  
 - Caixers en carrers de 1a., 2a. i 3a. categoria (per any)         156,30 €  
 - Caixers en la resta de carrers (per any)         117,25 €  
Les categories dels carrers es determinen d’acord amb l’ Ordenança Fiscal número 3  (I.A.E)  

  
GRUP VII.- PER L’ÚS PRIVATIU, TOTAL O PARCIAL, D’IMMOBLES I EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS:  
  

1. Ús privatiu o aprofitament especial amb finalitat lucrativa.  
  

a) La quota tributària a satisfer serà el resultat de multiplicar els metres quadrats de 
superfície ocupada, pel preu de mercat del polígon cadastral on es troba ubicat 
l’immoble o equipament i pel nombre de mesos (o fracció) d’ocupació efectiva:  
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Sector  

(Polígon  
Cadastral)  Denominació  

Preu mensual del 
m2 (ús privatiu)  

Preu mensual m2 
(ús compartit) (1)  

22  

OLABARRIA-CAN 
TRABALGOLF    7,2    3,6  

9  
CAN MATES- CR 
VALLVIDRERA  8  4  

23  
EIXAMPLE SUD- 
TORREBLANCA  8  4  

8  CAN MATES-BOEHERINGER    7,2    3,6  

16  
EL COLOMER-SANT 
DOMENEC    7,2    3,6  

10  CR RUBI    7,6    3,8  

11  COLL FAVA    9,8    4,9  

6  CAN AMETLLER    7,6    3,8  

7  HOSPITAL GENERAL    7,6   3,8  

13  CAN CABASSA    7,6    3,8  

14  MIRASOL-MAS GENER    7,6    3,8  

17  CASC ANTIC  8  4  

12  CAN MAGI-CR ROQUETES  8  4  

15  MIRASOL-OLABARRIA    7,2    3,6  

20  VALLDOREIX NORD    7,1     3,55  

21  VALLDOREIX SUD    5,3      2,65  

18  CAN MAGI-CAN SOLA    6,8    3,4  

25  LA FLORESTA    6,4    3,2  

27  CAN CORTES    6,4    3,2  

2  CAN SANT JOAN  8  4  

3  GUINARDERA- SECTOR 1  8  4  

4  GUINARDERA-VULLPALLERES   11,8    5,9  

5  CAR    4,2    2,1  

19  CAN GALOPA    3,6    1,8  

1  CAN BARATA    6,4    3,2  

24  TORRENEGRE    4,8    2,4  

26  LES PLANES    6,4    3,2  

28  DISEMINAT    4,8    2,4  

  

(1) El preu mensual corresponent a les superfícies d’ús no privatiu però necessàries per a 
l’efectivitat de l’aprofitament especial (superfícies d’ús compartit amb altres usuaris de l’immoble 
o equipament), resulten d’aplicar el factor 0.50 al preu mensual del metre quadrat d’ús privatiu  
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b) Per a la concreció del valor de mercat de la utilització derivada de l’ús privatiu, la Junta de 
Govern Local podrà acordar l’aplicació a la quota resultant de l’epígraf anterior, d’un o de més 
d’un dels següents paràmetres i factors de correcció:  
  
    

Paràmetre  Factor de 

correcció  

Ús privatiu d’interès municipal  De l’1.0 al 0.80  
Immoble o equipament infrautilitzat  De l’1.0 al 0.70  

  
c) Els paràmetres i factors de correcció que resultin aplicables es podran aprovar mitjançant 
el corresponent conveni de col·laboració, per a un màxim de quatre exercicis.  

  
2. Ús privatiu o aprofitament especial sense finalitat lucrativa.  

a) La quota tributària a satisfer resultarà de corregir l’import que correspongui segons l’apartat 
1.a) anterior, pel factor de correcció aprovat per la Junta de Govern Local, a sol·licitud 
motivada del subjecte passiu, atenent a l’interès municipal i a la naturalesa específica de l’ús 
privatiu, essent el topall màxim a cobrar el 0,01% de la quota tributaria.  
  
b) El factor de correcció que resulti aplicable es podrà aprovar mitjançant el corresponent 
conveni de col·laboració, per a un màxim de quatre exercicis.  

  
3. Licitació pública.  
  
En cas de licitació pública de l’ús privatiu, la quota tributària vindrà determinada pel valor 
econòmic de la proposició sobre la qual recaigui la concessió, autorització o adjudicació.  
  
4. Usos i aprofitaments regulats en altres ordenances o epígrafs  
  
La quota tributària que resulta de les previsions d’aquest grup VII, serà d’aplicació subsidiària en 
relació als usos privatius o aprofitaments especials regulats en altres ordenances o epígrafs.   
  

Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el dret d’utilització o aprofitament del domini 
públic no es realitzi, serà en tots els casos procedent la devolució de l’import corresponent. En el 
cas que es realitzin obres per iniciativa pública a les vies públiques o es produeixin fets de qualsevol 
mena amb una durada superior a un mes o l’administració consideri una força major tingui la durada 
que tingui, que afectin i impedeixin el normal desenvolupament del fet imposable, es podrà concedir 
una reducció fins el 80% de la quota corresponent, atenent el grau d’afectació ocasionat per 
aquests esdeveniments. Aquesta reducció es concedirà per Decret de l’Alcaldia, ja sigui mitjançant 
prèvia sol·licitud de les persones afectades o d’ofici per part de l’Ajuntament. En l’acord de 
concessió es fixarà el percentatge de reducció segons informe emès pels tècnics municipals o per 
la policia Local, segons la temporalitat de les obres i de manera proporcional a la durada de 
l’autorització concedida, o en casos excepcionals segons es justifiqui en aquest informe 

 
Article 6. NORMES DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ   
  
Per regla general el pagament de les taxes s’exigirà en règim d’autoliquidació en el moment de 
la presentació de la sol·licitud de l’autorització per l’aprofitament especial o ús privatiu del domini 
públic local.  
  
Respecte a cadascun dels Grups que integren el fet imposable de la taxa que figuren en l’article 
2n. de la present ordenança, el procediment serà el següent:  
  



        

21  
OF 18     última modificació 29/12/2020 

GRUP I  
  
 SOL·LICITUD: Les persones interessades en la concessió de l’aprofitament hauran de 
sol·licitar prèviament la llicència corresponent i realitzar el dipòsit previ segons les tarifes 
establertes.  
  
La sol·licitud es farà en el model d’instància que a aquests efectes estableixi l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès.  
  
GRUP II   
  
SOL·LICITUD: Les persones interessades en la concessió de l’aprofitament hauran de sol·licitar 
prèviament la llicència corresponent i realitzar el dipòsit previ segons les tarifes establertes.  
  
La sol·licitud es farà en el model d’instància que a aquests efectes estableixi l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès. El serveis tècnics comprovaran i investigaran les declaracions formulades.  
  
PAGAMENT:  
  
Les quotes exigibles per aquesta exacció es liquidaran en l’acte d’autorització municipal 
corresponent i hauran d’ésser ingressades dins els terminis assenyalats en el vigent Reglament 
general de recaptació.  
  
L’abonament de les taxes que tinguin caràcter regular i continuat seran objecte de liquidacions 
trimestrals.  
  
El pagament d’aquestes taxes haurà d’estar domiciliat a qualsevol caixa o banc d’aquest 
municipi, llevat dels casos que expressament s’indiquin.  
  
Les quotes liquidades i no satisfetes es faran efectives per la via de constrenyiment.  
   
GRUP III   
  
SOL·LICITUD: Les persones interessades en la concessió de l’aprofitament hauran de sol·licitar 
prèviament la llicència corresponent i realitzar el dipòsit previ segons les tarifes establertes.  
  
La sol·licitud es farà en el model d’instància que a aquests efectes estableixi l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès. El serveis tècnics comprovaran i investigaran les declaracions formulades.  
  
  
PAGAMENT: El pagament d’aquestes taxes es realitzarà per ingrés directe en la Caixa municipal 
quan es tracti de concessions de nous aprofitaments. Quan es tracti de concessions que ja han 
estat autoritzades i prorrogades s’inclouran en els padrons o matrícules d’aquestes taxes i 
s’ingressaran en els períodes que es fixin. En el cas de noves concessions es prorratejaran per 
trimestres. Als efectes de determinació del preu,  la temporada es considerarà equivalent a 2 
trimestres.  
  
ACORDS: L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, després de la petició dels interessats, ja siguin 
entitats, gremis o qualsevol altra classe de col·lectius, podrà concertar convenis per al pagament 
de les taxes a que facin referència els espais per a fires o parades de venda en la via pública.  
  
  
GRUP IV  
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Les persones interessades en la sol·licitud d’aprofitament especial de la vorera mitjançant gual 
hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent i el període impositiu comprendrà l’any 
natural, excepte en els supòsits d’inici i cessament de l’aprofitament especial en que la quota 
tributària anual es prorratejarà per trimestres.  
  
GRUP V  
  
El pagament d’aquesta taxa és previ a l’inici de l’estacionament del vehicle i es realitzarà en el 
aparells de parquímetres situats a les zones d’estacionament o bé per altres mitjans electrònics 
de pagament. Si el pagament s’ha fet mitjançant un parquímetre no caldrà exposar el justificant 
al parabrises.  
  
GRUP VII  
  
Els serveis tributaris municipals liquidaran el 31 de desembre de cada any la taxa meritada durant 
l’exercici, quan així ho contempli la llicència, autorització o concessió de l’ús privatiu o 
aprofitament especial.   
  
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA  

  

Els preceptes d'aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 
la legislació vigent i/o altres normes de desenvolupament, s'entendrà que són automàticament 
modificats o substituïts en el moment en que es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris als quals fan referència.  

  
DISPOSICIÓ FINAL  
  
Aquesta ordenança fiscal modificada parcialment pel Ple extraordinari en sessió celebrada el 29 
de desembre de 2020 començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2021 i continuarà vigent 
mentre no s’acordi la seva  modificació o derogació. Els articles no modificats restaran vigents. 
  

  
  Vist i plau  

  
     L’ALCALDESSA                                                                     LA SECRETÀRIA GENERAL  
  
  
    


