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TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PUBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB 
FINALITAT LUCRATIVA 
 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 

De conformitat amb els art. 133.2 i 142 de la Constitució i per l’art. 106 de la Llei 7/85, 
Reguladora de Bases de Règim Local, i de conformitat amb l’art. 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, 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 2. 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 3. Subjectes passius 

Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix 
l’article 33 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguen les llicències, o els qui es 
beneficien de l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent. 

Article 4. Responsables 

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones físiques o jurídiques 
que fa referència l’art. 38.1 i 39 de la Llei General Tributària. 

2. Seran responsables subsidiaris, els administradors de societats, Interventor o liquidadors,  
societats i entitats en general, que fa referència  i senyala l’article 40 de la L. G. T. 

Article 5. Base imposable. 

Constitueix la base imposable de la taxa el valor que tindrà al mercat la utilització derivada de 
l’aprofitament del  domini públic local per l’ocupació mitjançant taules, cadires i altres elements 
similars, amb finalitat lucrativa. 

Article 6. Quota tributària 

La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats 
següents : 

1.- Ocupació de Terrenys d’ús públic al servei d’establiments de restauració. 

1 Taules i cadires en via pública 2 € m2 mensual 
2 Taules i cadires en via pública en zona delimitada 2,5 € m2 mensual 
3 Taules i cadires en via pública en zona delimitada, amb estructura, plataforma, tendals etc  3,5 € m2 mensual 

Les sol·licituds d’ocupació de la via pública hauran d’anar acompanyades del croquis 
corresponent, en el que s’haurà d’especificar la superfície a ocupar, així com la protecció pel 
pas de vianants, si s’escau i estarà subjecta a llicència d’obra i instal·lació.  

Les ocupacions de la via pública que s’hagen realitzats sense haver presentat la documentació 
de legalització al registre general de l’Ajuntament, així com d’aquelles que s’inicien sense 
haver obtingut prèviament la corresponent llicència, veuran incrementada la taxa en un 100 
per 100 dels imports assenyalats anteriorment,durant la primera autorització. 



 

Article 7. Exempcions i bonificacions. 

15% de bonificació en les ocupacions temporals dels mesos de  juliol i agost. 

Article 8 .-  Obligació de contribuir. 

Naix l’obligació de contribuir : 

1. Amb la presentació de la sol·licitud d’ocupació o aprofitament, que no es tramitarà sense que 
s’haja efectuat el pagament en la Tresoreria Municipal. 

2. Des del moment en que l’ocupació o aprofitament s’haguera iniciat, encara que no haguera 
obtingut la preceptiva llicència municipal. 

3. Quan es tracte d’aprofitament ja autoritzats i prorrogats, es devindrà periòdicament el dia 1 de 
Gener de cada any. 

Article 9. Període impositiu 

1. El període impositiu serà el temps durant el qual s’ha autoritzat es duga a terme l’ocupació de 
la via pública mitjançant  taules i cadires amb finalitat lucrativa. 

2. Quan no s’autoritze l’ocupació esmentada al punt anterior, o per causes no imputables al 
subjecte passiu no es puga beneficiar de l’aprofitament sol·licitat, procedirà la devolució de la 
taxa satisfeta. 

Article 10. Règim de declaració i ingrés  

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 

2. Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a l’ocupació de la via pública amb taules i 
cadires amb finalitat lucrativa es presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació 
de la taxa, ingressada en la tresoreria municipal o entitat col·laboradora de l’Ajuntament, 
aportant el justificant de pagament. 

Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la 
declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent preste l’assistència necessària per a 
determinar el deute.  

3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que puga satisfer la quota en aquell moment,  
en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré. 

4. L’Ajuntament podrà establir convenis de col·laboració amb entitats, institucions i 
organitzacions  representatives dels subjectes passius de la taxa, amb la finalitat de simplificar el 
compliment de les obligacions formals, i materials derivades d’aquesta, o els procediments de 
liquidació -recaptació. 

Article 11.  Normes de gestió. 

1. La sol·licitud d’aprofitament especial del domini públic local haurà d’acompanyar-se una 
declaració on consta la superfície que es pretén ocupar, reflectida en un plànol de situació.     

2. Si es produira contraindicació entre la superfície declarada i la que es pretén ocupar, 
l’ajuntament practicará l’oportuna liquidació complementària, que haurà de pagar, abans de 
retirar la llicència. 

Article 12.  Infraccions i sancions tributàries. 

Referent a infraccions tributàries i sancions, s’escau, s’estarà allò que disposa en l’article 77 i ss de 
la Llei General Tributària.    
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Article 13. Reintegrament del cost de danys. 

De conformitat amb el que preveu en l’art. 24.5 de la Llei 39/98 quan l’aprofitament especial 
comporte  una destrucció del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici de la taxa a que  
donará lloc estarà obligat al reintegrament del cost total d’aquestes despeses de construcció o 
reparació i al dipòsit previ de l’import, segons informe dels Serveis Tècnics Municipals, sense 
aquesta reconstrucció no serà atorgada la llicència. 

Si els danys foren irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en la quantia igual al valor des 
bens destruïts o l’import d’aquests, realitzant un seguiment d’expedient contradictori.  

Disposició Final 

Aquesta ordenança fiscal, la redacció de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el  -------, entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinga la seva 
modificació o la seva derogació expressa. 
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